
 حق املؤلف بني فقه اإلسالم وفكر العوملة

 أ. د. أمحد يوسف سليمان
 هجري  21/9/1429 -ميالدي  20/09/2008 اتريخ اإلضافة:

       102زايرة: 

 
به أْجمَعني.  أمحمَُد هللَا رب العاملني، وُأَصل ِّي وأسلم على خامت األنبياء واملُرمسلني، سيدان حممد وعلى آله وَصحم

 
 وبعُد،
 حبث موجز عن "حق املؤلف بني الفقه اإلسالمي، وفكر العوملة". فهذا

 
ث، ويف املبحث األول: أتناوُل َحق  املؤلف  ته إىل:ُمَقد ِّمة، وثالثة مباحث، أََتَد ث يف املُقدمة عن خطَّة الَبحم وقد َقسَّمم

ه اإلسالمي، ويف الثاين: أتناول حق املؤلف يف النظام العاملي اجلديد ) العوملة(،ويف الثالث: أتناوُل موقف يف الفِّقم
 االقتصاد اإلسالمي مَن العوملة عموًما، ومن حق املؤلف خصوًصا.

 
وحاولمُت اإلفادة  -وقد َسَبق أن عنيت مؤمترات علميَّة حول مباحث هذا املوضوع، وقد اطَّلعت على كثري من حُبُوثها 

ويت يف الثَّمانينيَّات من الَقرمن املاضي، واملؤمتر الدويل "حول منها، منها مؤمتر"احلقوق املعنويَّة"، الذي ُعقِّد ابلك
ت الدول اإلسالميَّة يف ظل العوملة"، الذي ُعقِّد ابلقاهرة يف الفرتة من  هـ، 1420من احملرم  19 - 17اقتصادايَّ

ابطة مدخل إسالمي" الذي عقدتمُه ر  -م، ومؤمتر "ندوة حقوق املُؤلف 1999من مايو سنة  5 - 3املوافق 
 1مركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسمالمي، وذلك ابلقاهِّرة يف الفرتة من  -اجلامعات اإلسالميَّة إبشراف جامعة األزهر 

جامعة القاهرة  -م، واملؤمتر الدويل الرَّابع للفلسفة اإلسالميَّة الذي عقدتمُه كليَّة دار العلوم  1996من يونيو  2 -
ر العو   م. 1999مِّنم مايو  4 - 3ملة"، يف الفرتة من بعنوان: "اإلسالم يف َعصم

 
هه الكرمي،  لة ابملوضوع، وهللَا أسأُل أن جيعَل حبثي خالًصا لوجم كما أفدُت مَن املقاالت والُبُحوث والُكُتب ذات الص ِّ

 وأن يَفِّيَد منه الدَّارسون والباحثون.
 

 املبحث األوَّل
 لرَّدحق املُؤلف يف الفِّقه اإلسمالمي بني الَقبول وا

 
 عدَّة نقاط على النَّحو اآليت: -إن شاء هللا  -سوف نتناول يف هذا املبحث 

 املراد حبق املؤلف. - 1
 احلق املايل للمؤلف والتَّكييف الفِّقهي له. - 2
 قرارات ََمممع الفِّقه اإلسالمي يف دورته اخلامسة. - 3
 
 املراد حبق املؤلف: - 1
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 احملميَّة، اليت لصاحبها االحتفاظ حبقوقها، وهي ابلتَّتبع على نوعني:املقصود هنا التَّعريف ابلتَّآليف 
، وهذه تعين أي أتليف مكتوب يف أي ٍّ من الُعُلوم: كالتَّفسري، واحلديث، والفقه، وأصوهلا، والتَّوحيد، احملرَّرات األول:

 جرى َمرى ذلك.وُعُلوم اآللة، والرايضيَّات، والتَّاريخ، واجلغرافيا، والطب، واهلندسة، وما 
 

: كاخلَُطب، واملُحاضرات، واملََواعظ، وما جرى َمرى ذلك مما يـُلمَقى شفاًها، واملقصود ابلبحث الشَّفوايَّت والثاين:
، ويعترب الشَّخص [1]النَّوع األول؛ ألنَّ الثَّاين قد جرى الُعرمُف أبنَّه حق مشاع لكل مسلم لتأصل عامل احلسبة فيه

 مؤلًفا إذا نشر املصنف املبتكر منسواًب إليه بذكر امسه عليه، أو أيَّة طريقة أخرى، ما مل يقم دليل على نفيه.
 

اع الذ ِّهين، وحق وقد تواَضع النَّاس على إطالق عدَّة تعبريات بغرض النَّص على حق التَّأليف؛ مثل: حق االنتف
 االبمتِّكار، وامللكيَّة املعنويَّة، واحلقوق الفِّكريَّة، وحق اإلبداع، وحقوق اإلنتاج العِّلممِّي، وملكيَّة التَّأليف... وحنوها.

 
 واحلقوق الوارِّدة على املصنفات بوجه عام حقان:

ن عن طريقه؛ كالناشر، أوِّ الورثة، حق خاص، وحق عام، واملراد ابحلق اخلاص: حق املبتكر أوِّ املؤلف، وكل من كا
وألنَّ  - عزَّ وجلَّ  -واملُراد به: حق األمَّة يف اإلفادة من املؤلف؛ ألنَّ التَّفكري هبة مَن هللا  ،واآلخر وهواحلق العام

لنا: إنَّ املؤلف أايا كان قدم أفاد من خربات وجتارب وأفكار اآلخرين، خصوًصا أبناَء أمَّته؛ بل ال نعدو احلقيقة إذا ق
لكل النَّاس حقاا فيه؛ ألنَّ احلضارات نتاج مشرتك لفكر اإلنسانيَّة كلها، قد أسهمتم يف إجيادها على حنو من األحناء،  

ر نصيبها وعطائها.  كل أمَّة على َقدم
 

 .[2]تهادات ال متلكأبنَّ االج -كاإلمام الَقَرايفِّ   -وقد كان فقهاؤان الُقَداَمى على َوعميٍّ بذلًك؛ وهلذا َصرَّح بعضهم 
 

ْجة  وأهم هذه احلقوق العامَّة، اليت هي حق األمَّة أو حق اجملتمع: حق االقتباس ابلشروط املتَّفق عليها، وكذلك الرتَّ
لدَّولة أو ويل األمر يف نشر املصنف، إذا رأى فيه نفًعا عاماا، ورفض بشروطها ليعم النَّفع ابملصنَّف، وكذلك حق ا

املؤل ِّف نشره، أوِّ العكس مبنمع نشره، إذا رأى أنَّ يف نشره فساًدا أو فتنًة أو ضررًا من أي نوع؛ ألنَّ ذلك مَن حقوق 
فاظ على مصاحل النَّاس ترحب  -وحقوقهم، وَدرمء املفاسد عنهم  الوالية العامَّة، والشَّريعة اإلسالميَّة اليت جاءت للحِّ

 .[3]بذلك وَتض  عليه
 

  وأمَّا املؤلَّف نفسه فله حقَّان على مؤل ِّفه:
، أمَّا احلق أو احلقوق األدبيَّة، ، والثاين: حق َمايلِّ ره أو منعه  األول: حق َأَدِبِّ فأمهها نسبة الكتاب إليه، وحق تقرير َنشم

 )يف إطار احلقوق العامَّة(، وحق الرقابة عليه، وُسلمطة تصحيح ما فيه.
 واحلق اآلخر: هو احلق املايل، وهو أيًضا نوعان: حق مايل يف حياة املؤل ِّف، وحق مايل بعد وفاته لورثته.

 
فهو يف مقابل اجلهد الذي بذله يف ْجع أفكار مصنَّفه، وترتيبها، واالستنباط أما احلق املايل الذي يستحقه يف حياته، 

منها، وأمَّا بعد وفاته لورثته، فإنَّه حق مايل يرثه عنه أهله وأقاربه ابعتبارهم أوىل النَّاس به، وقد اختلفتِّ القوانني 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/articles/2/3773.aspx#_ftn1#_ftn1
http://www.alukah.net/articles/2/3773.aspx#_ftn2#_ftn2
http://www.alukah.net/articles/2/3773.aspx#_ftn3#_ftn3


عضهم إىل مخسني سنة، ولعلَّ األنسب أن الوضعيَّة يف مدَّة هذا االنتفاع، فقد وصل هبا البعض إىل سبعني سنة، وب
يكون ستني سنة، وهي أقصى فرتة احلكر اليت أعطاها الفِّقه اإلسالمي ملن حيتكر أرًضا الستصالحها، واالنتفاع هبا 

[4]. 
 

ل العلمي املبتكر إىل امللكيَّة العامَّة لألمَّة، وخيرج بذلك عن امللكيَّة اخلاصَّة؛ ولكن يظل احلق بعد هذه املُدَّة يعود العم
 األدِب أو األخالقي مستمراا؛ ألنَّه يشبه وشيجة النَّسب.

 
 احلق املايل للُمؤلف والتَّكييف الفِّقمهي له: - 2

وي أعمطَاه الشَّارع لَشخمص حبيث خيتص به، وحيجز غريه عنه احلق هو األممر الثَّابت، واملقصود ابحلق هنا: أمر َمعمن
ُروعة  وذلك يكون يف املال، واملال كل ما يتمول، واملقصود به ما ميكن أن حُياز هو أو أصله، وتكون له قيمة َمشم

ه، وامللك كما يقول اإلمام الَقَرايف: "حكم َشرمعي ُمَقدَّر وجوده يف  ، ويرتتَّب[5] على حق الشَّخمص يف املال ملكه إايَّ
وقد ذهب ْجاهري أهل العلم إىل اعتبار  ،[6]الَعنيم أو يف املَنمفعة، يقتضي متكني من أضيف إليه االنتفاع ابلعني" 

م ال يعتربون الشَّيء مااًل إالَّ إذا أمك ن املنافع أموااًل؛ ألنَّ مناط املاليَّة هي املنفعة، وقد خالفهم يف ذلك احلنفيَّة؛ ألَّنَّ
 حيازته، واملنافع وكذلك احلقوق ال َتاز فهي ليست منافع.

 
، وما كان منها ولكن ُمتأخ ريهم انتهوا إىل اعتبار املَ  ََ نافِّع أموااًل، وأمَّا احلقوق، فما كان منها شخصياا، فهو ليس مااًل

 ُمتعلًقا ابملال، فهو مال.
 

 .[7]يقول أحد ُمتأخريهم: "وُيطملق املال على القِّيمة، وهو ما يدخل َتت تقومي ُمقوم من الدَّراهم والدَّاننري" 
 

ري احلنفيَّة يضعون ضابطًا عاماا للمال هو: كل ما له قيمة ماليَّة عرًفا ، وذلك ألنَّ [8]وبذلك ميكن القول أبن ُمَتَأخ ِّ
هر امللك؛ كما امتاز ابملَنمع، وهو االختصاَص يقوم  تِّصاص، الذي هو َجوم مقام احلَِّيازة، وقدِّ امتاز حق التَّأليف ابالخم

 نتيجة ُمرتتبة على االختصاص وجراين التَّعاُمل فيه، واملُعاَوضة عنه.
 

، وميكن [9]املصلحة املُرمَسلة وَمنمشأ حق  التَّأليف َجاء مَن الُعرمف، والُعرمف َمصمدر للتَّشريع فيما ال َنصَّ فيه؛ كذلك
َفَصلت َعنم  جار، والنخيل، وحنوها، من حيث إنَّ كالا مِّنمها منافع انـم تكييف َحق  التَّأليف ابلقِّياس على الثَّمرات لألشم

د الذي جَيمري على أصوهلا، وال تُقاس على َمناف ع الَعقارات واملنقوالت، حيُث ال تنفصل عنها َمنافعها؛ ولذلَك فالَعقم
د إَِّجارة د بيع ال َعقم  .[10]ُكل ٍّ منها هو َعقم

 
شروعيَّة حق التَّأليف، فذهَب بعضهم إىل مشروعيَّة هذا احلق، بينما ََتَفَّظ وقدِّ اختلَف الفقهاء املُعاصرون يف مَدى م

هة َنَظر خاصَّة، وَأدِّلَّة تستحق اإلشارة إليها يف هذه الُعجالة.على ذلك آخرون،   ولكل منهم وِّجم
يزيَن:  أواًل: أدِّلَّة املُجِّ
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م ملكه  - 1 ل أنَّ التَّأليف َحق مَممُلوك لَِّصاحبه )املؤل ِّف(؛ حبُِّكم إعمال الفِّكر للتَّأليف واالبمتكار حق  لرقبة أصله، واأَلصم
َتوي فيه املُتأه ِّلون له، فَمن َسَبق إىل اإلنتاج إبعمال فكره وعقله فهو مِّن خالِّص ُحُقوقه  .[11]َيسم

 
، فإذا جاز أخذ العَِّوض [12]: ))أحق ما أخذمُت عليه أجًرا كتاُب هللا((-صلى هللا عليه وسلم  -النَّيب َحديث  - 2

ىَل.  على قراءة كتاب هللا، فعلى غريه مِّن اببِّ أوم
 
ُتك مبا معك من القرآن(( حديث سهل بن سعد الساع - 3 ، فإذا جاز أنم يكوَن تعليم الُقرآن [13]دي: ))زوَّجم

ذ املفاهِّيم منه مِّن اب ره، وكذلَك أخم ىَل، وكذلك َنشم ذ العوض عنم تعليمه َأوم ىَل، وكذلك عِّوًضا عن اإلبضاع، فأخم ب َأوم
فِّع.  ُكل عِّالم

 
يقول: ))أطميُب الَكسمب عمل الرَّجل  -صلى هللا عليه وسلم  -يف التأليف عمل يدوي وفكري، والرَّسول   - 4

 يعمله الرَّجل بيده فهو من أطيب الكسب. ، وُكل َعمل يُباح عمله ابليد،[14]بيده(( 
 
به، وال خيصص هذا األصل إالَّ بدليل صحيح. - 5  الكتب املصنفة اليت هلا قيمة علميَّة مال، واملال يف األصل لصاحِّ
 
د ُمَقدَّم على َجلمب املصاحل"، وقاعدة َسد  الذَّرائع تستوجب أن يكون لل - 6 مؤلف حق القاعدة الشَّرعيَّة "َدرمء املفاسِّ

بَل على التَّأليف وُمدارسة العلم؛  على مصنفه )حق مايل(؛ ألنَّه إذا مل يرتتبم له على ُمصنَّفه هذا احلَق، فإنَّ أحًدا لنم يـُقم
 .[15]إالَّ القليل النَّادِّر يف زماننا هذا، فحفاظًا على العلم، وجَب أن يكون للُمصن ِّف حق مايلِّ على ُمَصنَّفه

 
 أدِّلَّة املانِّعني:

َيازته، وابلتَّايل فهَو ليس مااًل، وهو اجتاه ُمتَقد ِّمي احلنفيَّة، وَمن  -1 ري ال مُيمكن حِّ د املَُؤل ِّف أوِّ املبتكر ُجهد فِّكم ُجهم
 .[16]أتثَّر هبم مَِّن املُعاصِّرين

 
وللرَّد ِّ عليهم نقول: إنَّ االختصاَص قام قيام احليازة املاديَّة يف كثريٍّ منم أحكام الشَّرع مثل الدَّيمن، فهو أمر َمعمَنوي 

وبعضها ال يقبلها؛ ألنَّ طبيعته أتََب ذلك، والشَّرع ال يطلب لشيءٍّ ُمستقِّر  يف الذ ِّمَّة؛ ألنَّ األموال بعضها يقبل احليازة، 
ليف، مع أنَّه ميكن  ع ُمَعنيَّ ما يناقِّض هذا الَوضمع؛ ألنَّ هذا مَن املَُحال الَّذي ال يتَعلَّق به َتكم ال يوجد إالَّ على َوضم

 رع ابالختصاص الذي حيل حمل احليازة.احُلُصول على منافِّع هذا الشَّيء، وهذه املََنافع هَِّي َمقمصود الشَّا
 

ري احلنفيَّة أَجاُزوا  ري مِّن هذا النَّوع األخري الذي حيل فيه االختصاص حمل احليازة، ومع ذلك فإنَّ ُمَتَأخ ِّ واإلنتاج الفِّكم
م اعترَبُوا احلقوق املعنويَّة أمواالً  ، مما َيُدل على أَّنَّ  .[17]التَّنازل عنِّ الوظيفة ُمقابل عوض مايلِّ

 
ري عليها امللك    - 2 كما أنَّ هؤالءِّ يَرومن أنَّ التأليَف واالبتكاَر نوٌع من االجتهادِّ العقلي، واالجتهادات العقليَّة ال َيسم

 .[18]كما هو رأي اإلمام الَقَرايفِّ 
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ر شيء،  ر نفسه ال ُمقابل له؛ ألنَّه مِّنمحة مَن هللا تعايل، لكن مثرة هذا الفِّكم وللرَّد ِّ عليهم: نقول إنَّ االجتهاَد أوِّ الفِّكم

ر شيٌء آخر؛ كالشجرة ومثرهتا، فَحق  املؤلف ليس  ل الفِّكم ر الذي هو عمل الذهن؛ بل ينَصبُّ وَأصم ُمَنصباا على الفِّكم
ل املُصن ف. على مثرة هذا اجلهد، وهو العمل االبتكاري الذي   أخذ يف الواقع َشكم

 
ذ حقَّه املايل َجاز له أنم مينع نشر فكره، وهذا هو   -3 ن التَّأليف حقاا مالياا، أن  املؤلف إذا مل أيخم يرتتَّب على َكوم

 لم الذي قد َلَعن هللا ورسوله فاعَِّله.كتمان الع
 

َُدى مِّنم بـَعمدِّ َما بـَيـَّنَّاُه لِّلنَّاسِّ يفِّ المكَِّتابِّ قال هللا تعاىل: } ي َِّناتِّ َواهلم َزلمَنا مَِّن المبـَ ُتُموَن َما أَنـم  ُأوَلئَِّك يـَلمَعنُـُهُم اَّللَُّ إِّنَّ الَّذِّيَن َيكم
عُِّنوَن  يمُ إِّالَّ الَّ  *َويـَلمَعنُـُهُم الالَّ َلُحوا َوبـَيـَُّنوا َفُأوَلئَِّك َأُتوُب َعَليمهِّمم َوَأاَن التـَّوَّاُب الرَّحِّ يَن اَتبُوا َوَأصم - 159{ ]البقرة: ذِّ

 160.] 
 

 .[19]: ))َمن َكَتم علًما يعلمه، جاء يوم القيامة ملجًما بِّلَجام مِّنم انر(( -صلى هللا عليه وسلم  -وقال النَّيب 
 

وللرَّد ِّ عليهم نقول: إنَّ اآلية الكرمية واحلديث الشَّريف ليس فيهما ما مينع احلق املايل للُمؤلف على ُمصنفه؛ بل اآلية 
وى نفسي، أمَّا احلَق املايلِّ للُمؤلف فُهو َحق  الكرمية واحلديث حُيَذ ِّران مِّن كتمانِّ العِّلم خوًفا مِّن ُسلطان جائِّر، أو هلَِّ 

ذه َحق ه هو الَّذي سيـَُؤول إىل َضياع العِّلمم، وَعَدم االشتغال  روع ال ُيَسمَّى َمن ُيطالِّب به كامتًا للعلم؛ ألنَّ عدم أخم َمشم
 به وُمَدارسته.

 
يُثاب عليها الَعبمد يف الدنيا واآلخرة،  -وجل  عز -االبتكار والتَّأليف واجٌب على كل ِّ قادِّر عليه، وهو عِّبادة هلل  -4

ذ املُقابل له يف الدنيا، وإالَّ فسدتِّ العباَدُة.  وما كان ذلك فال جَيُوز أخم
 

من يف أن النيَّة هي أساس قبول العبادة واملكافأة عليها من هللا  فإذا ابتغى اإلنسان  -عز وجل  -وَرد  هذه الشُّبمهة َيكم
ر عليه، وقد يـُؤمَجر عليه يف الدنيا واآلخرة مًعا؛ ولذلك فإنَّ حق التأليفِّ ال يتناََف مع كونه عبادة بعمله وجه هللا ُأجِّ 

بل إنَّ هذا احلق  املايلِّ يـُعمَترَب رزًقا يستعنُي به املؤلف على أمورِّ حياته، وميكن أن تُقاس  -عزَّ وجل  -وقربة إىل هللا 
يت أييتِّ يف ُمقدمتها اجلهاد يف سبيل هللا، فإنَّ أحًدا مل يـَُقل هذا يُنايفِّ الَغنِّيمة، هذه العبادة على غريها من العبادات، ال

، فَحقُّ التَّأليف   ذ العَِّوض يف ُمقابلة اإلمامة واألذان، وتعليم الُقرآن، وحنو ذلك من العباداتِّ وكذلك أجاَز الُفقهاء أخم
 .[20]كذلك

 
ه اإلسمالمي يف َدومرته اخلامِّسة: - 3  قرارات ََممَمع الفِّقم

من ْجادى  6إىل  1وقدِّ انمتهى ََمممع الفِّقه اإلسالمي يف دورته اخلامِّسة، اليت ُعقدت يف دولة الكويت يف الفرتة من 
م، بعد اط ِّالعه على الُبُحوث املَُقدَّمة مَِّن  1988 عام من ديسمرب 15إىل  10هـ، املوافقة 1409األول سنة 

 األعضاء واخُلرَباء يف َمومضوع )احلقوق املعنويَّة(، واستماعه إىل املُناقشات اليت دارتم حوله قـَرَّر ما يَلي:

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/articles/2/3773.aspx#_ftn19#_ftn19
http://www.alukah.net/articles/2/3773.aspx#_ftn20#_ftn20


ر حقوق خاصَّة االسم التجاري، والُعنوان التجاري، والعالَمة التجارية، والتأليف، واالخرتاع، أو االبتكا أواًل:
ر قيمة ماليَّة ُمعَترَبة لتمول الناس هلا، وهذه احلُقوق يـُعمَتدُّ هبا شرًعا، فال جيوز  ألصحاهبا، أصبَح هلا يف الُعرمف املُعاصِّ

 االعتداُء عليها.
 

ها بعوض مايل إذا انتفى جَيُوز التََّصرُّف يف االسم التجاري، أوِّ العنوان التجاري، أوِّ العالمة التجاريَّة، ونقل أي مناثنًيا: 
 الضَّرر، والتَّدليس، والغش، ابعتبار أنَّ ذلك أصبح حقاا مالياا.

 
ُحُقوق التَّأليف واالخرتاع أوِّ االبتكار َمُصونة َشرًعا، وألصحاهبا َحق التَّصرُّف فيها، فال جَيُوز االعتداُء عليها  اثلثًا:

[21]. 
 

 املبحث الثَّاين
 الن ِّظام الَعاَلمي اجلَديد، وموقفه مِّن حق ِّ املُؤلف

 
َلمة، والثانية :يتَكوَُّن هذا املبحث مِّن نُقطتنيِّ: األوىل  َعنم موقف هذا الن ِّظام من َحق ِّ املَُؤل ف. :عنم نظام الَعوم

 
َلمة:  أواًل: نظام الَعوم

ابلرَّغم من صعوبة التَّعريف مبصطلح "العوملة"؛ حلداثَتِّه مِّن جهة، ولَتَشعُّب مضمونه من جهة أخرى، فقد حاول بعض 
املَُفك ِّرين تعريفه أبنَّه: "التَّداُخل الواضِّح ألمور االقتصاد واالجتماع والسياسة والثقافة والسُّلوك، دون اعتداد ُيذمَكر 

ذات السياَدة، أو االنتماء لوطن حُمَدَّد، أو دول معيَّنة، ودون حاجة إىل إجراءات ابحلدود السياسيَّة للدول 
 .[22]ُحُكوميَّة

 
ر الشَّركات املُتعددة اجلنسيَّة يف االقتِّصاد العاملي، وهناَك َعَوامِّل كثريٌة أدَّتم إىل ُظهور هذا الن ِّظام أمهها: تزايد أمهيَّة دَ  وم

وتزاُيد أمهيَّة َدومر املُؤسسات العامليَّة الثالث: ُصندوق النَّقد الدويل، والبنك الدويل، واملنظمة العامليَّة للتجارَة، 
َلَمة النظام أوِّ النشاط املايل، واندماج أسواقِّ املال، وتـَغميري  َمَراكز الُقَوى االقتصاديَّة العامليَّة، وتـَغميري ابإلضاَفة إىل َعوم

َهيمكل االقتصاد العاملي، وسياسات التَّنمية، وتراجع أمهيَّة دور َمصادر الطَّاقة التَّقليديَّة واملواد األوليَّة يف السُّوق 
 العاَلمِّيَّة.

 
الثانية، وُخُروج الوالايت املتحدة األمريكيَّة منها أقوى  وقدم بدأ َهذا الدَّور َيظمهر إىل الُوجود مَع انتهاءِّ احلرب العامليَّة

اد السوفييت، األمر الذ ، وتناَمى هذا الدَّومر حَّتَّ وصل ذِّرمَوته ابَّنيار النظام االشرتاكي بتفكُّكِّ االَت ِّ ي سياسياا واقتصادايا
َلَمة(.  أدَّى إىل َهيمَمنة الن ِّظام الرَّأمسايل يف شكله اجلديد )الَعوم

 
اه إىل التَّكتُّل االقتصادي، وتدويل بعض املُشكالت االقتصاديَّة: كالفقر، والتَّنمية  أَهم  ما مَيمتاز به هذا النظام:و  االجت ِّ

البشريَّة، والتلوُّث، وتعاُظم دور الثورة التقنيَّة، وأتثريها يف االقتصاد العاملي، وبروز ظاهِّرة القرية الَعظيمة، وتقليل 
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تِّكاك بنَي الشعوب، وتعاُظم دور املعلوماتيَّة واإلدارة.املسافات نتيجة   َتطوُّر وسائل املواصالت والنَّقل، وزايدة االحم
 

ث َعنم  وأهم  ما يروج به أتمباعها هلا: ا مُتَك ِّن من معرفة العامل َعنم قـُرمب، واالتصال بثقافات جديدة ُمتنو ِّعة، والَبحم أَّنَّ
عاصر، وأيدلوجيته، مع ُشُيوع روح التسامح، وإعطاء اآلخر حق الُوجود واملُناقشة رؤية إنسانيَّة لفِّكر اإلنسان امل

[23]. 
 

 ى البعض ألسباب عديدة أمهها:وابلرَّغم مِّن هذه املُميزات وغريها عنَد َمادِّحي هذا الن ِّظام، فإنَّ هناك ختوًُّفا منه لد
أنَّ هذا النظام يُنذر بكارثة ُمفجعة؛ ألنَّ فرض السُّوق احلرة لإلجنلوسكسونيَّة على العامل ميكن أنم يؤد ِّي إىل اَّنيار  -

قيَّة، وسيفقر ُيشبه اَّنيار الشيوعيَّة السوفيتيَّة، كما أنَّ هذا االجتاه اجلديد سيُقود إىل احلُُروب، ويـَُعمق الص ِّراعات العِّرم 
 .[24]املاليني، وسيؤد ِّي إىل تضخُّم مشكلة البطالة، وشيوع اجلرمية املنظمة، وتزايد تدمري البيئة 

 
تغريُّ مستمر يف االنقسام االجتماعي للعمل، حيث  وميكن أنم نضيَف إىل ما سبق أنَّ تكنولوجيا املعلومات ستؤدي إىل 

رى غري ُمستقِّرَّة، وإذا كاَن مَن املُمكن التَّحكُّم يف املََخاوف مِّن هذه اآلاثر يف  ختتفي مَِّهٌن كثرية، وتصبح مهٌن ُأخم
 .[25]الدُّول املتقد ِّمة، فإنَّ هذا النظام سيفرز ابلضَّرورة يف الدول الفقرية نظًما متطرفة 

 
ولعلَّ أخطر ما نـَبَّه إليه منِّ انمتقدوا هذا النظام اجلديد أنَّه سيقود إىل إضعاف احلكومات الوطنيَّة؛ بسبب رضوخها 

والتَّضحية ابلَعدالة االجتماعيَّة؛ مما ينتج عنه يف املَُحصلة لرغبات املستثمريَن؛ ممَِّّا يُؤدي إىل ختفيض اإلنفاق احلكومي، 
النهائيَّة سوء التوزيع لثروة كل بلد؛ إذ سيُـثَاب كل من مينح الرَّأمسايل األغىن أفضل الظُّروف، وسوف تصبح كلُّ 

 .[26]حكومةٍّ تقف يف وجه هذا الطغيان عرضة للعقوبة
 

ويف النهاية ستصري الدول واحلكومات ُعرضة لالبتزاز، وابلفِّعمل فإنَّ ُكلَّ دول العامل تقريًبا أخذتم بفعلِّ ضغوط 
َلمة، وتقع هذه احلكومات يف َخديعة عندما جيذهبا بريق مشاركة  املؤسسات املاليَّة العامليَّة عليها ُتطَب ِّق منهج الَعوم

روعاهتا، ويف احلقيقةِّ فإنَّ يف هذا إغراء يصعب على أي حكومةٍّ طموحةٍّ الصمود يف  األموال األجنبيَّة يف متويل َمشم
هه، ومَع ذلَك فإنَّ الدخول إىل األسواق العامليَّة فادح الثََّمن   .[27]َوجم

 
ريَّة(:  اثنًيا: موقف الن ِّظام العاملي اجلديد مِّن حق املؤلف )املِّلمكيَّة الفِّكم

ر احلديث حلماية  1883مارس سنة  20تعترب اتفاقيَّة ابريس يف  أقمدم اتفاقيَّة حول هذا املوضوع يف هذا الَعصم
ريَّة، وقد عدلت بقرارات دوليَّة ال قة، وقدِّ اعرتفتم هبا اتفاقيَّة "اجلات" بعد تعديلها سنة امللكيَّة الفِّكم يف  1997حِّ

دولة(؛ منها اثنتا عشرة دولة  142م اثنتني وأربعني ومائَة دولة )1998"إستوكهومل"، وقد بلغ عدُد أعضائِّها سنة 
 عربيَّة منها مصر.

 
م، وقد أدخلت تعديالت عديدة كان آخرها يف 1886 /9 /9وأتيت اتفاقيَّة برلني يف األمهيَّة بعد اتفاقيَّة ابريس يف 

 م، وقد اعرتفتِّ اتفاقيَّة "اجلات" كذلك ابتفاقية "برلني" بعد آخر تعديل هلا يف ابريس.1971ابريس سنة 
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اثنتني ومخسني  1998م، وقد بلغ عدُد أعضائها يف 1961مث اتفاقيَّة روما حلماية األداء ومنتجي الفنوجرافات يف 

 م إليها أي دولة عربيَّة.دولة، ومل تنض
 

/  7/ 26م، وقدِّ انمَضمَّتم إليها مصُر يف 1989 /5 /24مث اتفاقيَّة واشنطن بشأن محاية الدوائر املتكامِّلة يف 
 .[28]م 1990

 
رية فهي اتفاقية )تريبس(، وترجع أمهيتها إىل أَّنا اعتربت املواد أمَّا أهم وآخر اتفاقيَّة عامل يَّة حلماية حقوق امللكيَّة الفِّكم

ا ربطت ربطًا وثيًقا بني محاية امللكيَّة الفكر  ريَّة، كما أَّنَّ يَّة، الثماين والستني الواردة هبا حداا أدمََن حلماية امللكيَّة الفِّكم
 .[29]واي"، اليت أُنمشَئتم مبُقتَضاها ُمنظمة التجارة العامليَّةوالشق التجاري التفاقية "أوراج

 
ا تشرع حقوق امللكيَّة الفِّكريَّة، أو حقوق املؤلف من خالل ثالث قو  ظ أَّنَّ اعد واملُطَّلع على هذه االتفاقيَّة ُيالحِّ

 6من اتفاقيَّة )برن(، والثانية: َحذمف ما جاء فقط يف املادة  21، 1اعتماد ما َجاء يف املواد من  :أساسية: األوىل
من اتفاقيَّة )برن(، وهي القاعدة الثالثة تعديل ابإلضافة، وذلك ابلنَّص على استحداث أحكام مل تنص عليها اتفاقيَّة 

اآليل عماًل أدبياا، واعتبار جتميع الَبياانت إذا كانت تشكل خلًقا جديًدا مصنًفا )برن(، وذلك ابعتبار برامج احلاسب 
 .[30]حممياا، وكذلك محاية حقوق أتجري احلاسب اآليل، واألعمال السينمائيَّة َوفمق ضوابط ُمعيَّنة

 
وتبدأ االلتزاماُت ابتفاقيَّة )تريبس( جبدولٍّ زمين ٍّ ابلنسبة للدول النامية، يفرتض أن يكون قدِّ انتهتِّ املُهلة الواردة يف 

م، وتتضمَّن االتفاقيَّة إجراءات تنفيذها، مثل: إجراءات التَّفتيش 2006م، وللدول األقل منواا يف 2000يناير 
ة وتنفيذيَّة عرب احلدودِّ، وُعُقوابت جنائيَّة رادِّعة على املُخالفني، وتستأثر كلُّ حكومةٍّ ولو يف غيبة اخلصم، وتدابري وقائيَّ 

تيب والتَّنسيق بني أجهزة الضَّبط والتَّحقيق فيها، وقد اشتملتم هذه االتفاقيَّة يف اجلزء الثاين فيها على  ابحلق يف الرتَّ
 ريَّة، ونطاقها، واستخدامها، وذلك من خالل مثانية بنود على النَّحو اآليت:املعايري املُتعل ِّقة بتوفري حقوق امللكيَّة الفِّكم 

حقوق املؤلف واحلقوق املُتعل ِّقة هبا، والعالمات التجاريَّة، واملؤشرات اجلغرافيَّة، والتَّصميمات الصناعيَّة، وبراءات 
لومات السريَّة، ومكافحة املُمارسات غري التَّناُفسيَّة يف االخرتاع، والتصميمات التَّخطيطيَّة للدَّوائر املُتكاملة، ومحاية املع

اخيص التعاُقديَّة  .[31]الرتَّ
 

األسباب اليت أدَّتم إىل إجيادها، ومَن اجلدير ابلذ ِّكر أنَّ هذه االتفاقيَّة نصتم يف اجلزء األول منها على أهم أهدافها، و 
ومن أمهها: مراعاة االحتياجات اخلاصَّة ألقل البلدان األعضاء منواا؛ من حيث املرونة الُقصوى يف تنفيذ القواننيِّ 

واللوائحِّ التَّنظيميَّة حملياا؛ بغرض متكينها من إفشاء قاعدة تكنولوجيَّة سليمة، وقابلة لالستمرار، ابإلضافةِّ إىل 
ريَّة، اس تهداف َتقيق التَّعاون بني دول أعضاء اتفاقية )تريبس(، ومنظمة التجارة العامليَّة، واملنظمة العامليَّة للمِّلمكيَّة الفِّكم

ا ستشري إليها يف هذه االتفاقيَّة ابحلروف )  (.W.I.P.Oواليت ذكرت أَّنَّ
 

 :[32]وتستلزم املعايري احلمائيَّة هلذه االتفاقيَّة عدَّة أمور أمهها 
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ة لالعتداءات على حق املؤلف، وُسُبل منع جرمية االعتداء على امللكيَّة الفكريَّة، وُسُبل املعاجلة  - 1 املُواجهة احلامسِّ
 الرَّادعة هبا.

 لَّة تكلفتها، وعدم رَبمطها مبدد قصرية اأَلَجل دون ُمرَبر.عدالة اإلجراءات مع تبسيطها، وقِّ  - 2
 نشر األحكام الَقضائيَّة، وسهولة احُلُصول عليها. - 3
من أهم ما تنص عليه: احلصول على إجراءات قضائيَّة ولو يف غيبة اخلصم، ومصادرة املواد املُخالفة املضبوطة،  - 4

 بيها.وإتالفها، وفـَرمض عقوابت خمتلفة على ُمرتك
 

َئتم جهات للُمراقبة والتَّتبُّع، هلا صالحياٌت خطريٌة لدى الدول  ولضمان تنفيذ بنود هذه االتفاقيَّة العامليَّة اهلامَّة أُنمشِّ
من  68األعضاء، من أمهها: مراقبة َمدى وفاء الدول األعضاء يف هذه االتفاقيَّة ابلتزاماهتم، كما هو نص  املادة رقم 

 اتفاقية )تريبس(.
 

بق الدول العربيَّة اليت اهتمت بتقنني حقوق املؤلف )امللكيَّة الفكريَّة(، فقد أصدرتم أول قانون هلا  وتعترب مصر من أسم
م، 1992لسنة  38م، الذي عدلت بعض أحكامه ابلقانون رقم 1954يف سنة  354يف هذا الصَّدد رقم 

 .[33]والئحته التَّنفيذيَّة 
 

 املبحث الثالث:
َلمة عموًما  موقف االقتصاد اإلسالمي مَن الَعوم
ريَّة ُخُصوًصا  ومن َحق التَّأليف أوِّ امللكيَّة الفِّكم

 
 سوف نتناوُل يف هذا املَبمَحث ثالث نِّقاط:

 الرَّاهِّنة. واقع العامَل اإلسالمِّي يف ظِّل الظُّروفِّ  -1
 موقف االقتصاد اإلسمالمي منها. -2
ريَّة مِّن وجهةِّ االقتصادِّ اإلسالمي. -3  حق التَّأليف أوِّ املِّلكيَّة الفِّكم

تيب. -إن شاء هللا  -وسوف نتناوهلا   بنَـفمس هذا الرتَّ
 
 واقِّع العامل اإلسالمي يف ظِّل الظُّروف الرَّاهَِّنة: -1

ر الز ِّايدة املُفرطة يف تنوُّع الس لع واخلِّدمات واأُلُصول املاليَّة اليت جيرِّي تداوهلا، من أهم املالمِّح الَعامَّة للو  اقِّع املُعاصِّ
ت والَكم اهلائِّل مَِّن املعلومات املُتزايدة، والثَّورة اليت مل يسبق هلا َمثيل يف عامَل العالقات االقتصاديَّة، على رأسها الشَّركا

ت الدوليَّة: كصندوق النَّقد الدويل، ومنظمة التجارة العامليَّة، وقيام تكتُّالت اقتصاديَّة ُمتعددة اجلِّنسيَّات واملؤسسا
عِّمالقة يف أوروابَّ وأمريكا وآسيا، مع ما ُيالَحظ مِّنم َضعف الدُّول اإلسالميَّة، خصوًصا يف اجملال االقتصادي رغم 

 .[34]ثرواهتا وإمكاانهتا اهلائلة 
 

 ومَن املالَحظ أنَّ هناَك مخَس ُقوى تتَحكَّم يف العامل اقتصادايا هي: 
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حريَّة االستثمار يف أي َمكان يف العامَل، وحريَّة إقاَمة الصناعات يف أنسبِّ األماكن يف العامل، وعامليَّة االت ِّصاالت، 
 ة النَّمط االستِّهالكي، وحريَّة املُستهلك.وعامليَّ 

 
ر اقتصادايا وتوجهه، وتؤثر  ولنا أنم نتساَءل: أيَن دول العامل اإلسالمي من هذه الُقوى املختلفة اليت َتُكم العامَل املعاصِّ

عَِّدة؟  فيه أتثرياهتا املُختلفة يف ْجيع اجملاالت وَعلى كافَّة اأَلصم
 

رات احملُدودة يف بعض دول العامَل اإلسالمي، وجدان أنَّ نصيَب دول العامَل اإلسالمي مَن إذا استثنينا بعض االستثما
ا دخَلتم هذه املرحلة وهي مثقلة ابلديون  االستثمارات العامليَّة املتعددة ضئيٌل للغاية؛ ألنَّه مِّن ُسوء َحظ هذه الدول أَّنَّ

نيب، وابَتتم اخلارجيَّة مع َضعمف الكفاءات هبا؛ ولذلك فقد فتحت أب واهبا على مصراعيها لكل ِّ أنواع االستثمار األجم
تلهث وراَء ُكل ما من شأنه جذب االستثمارات األجنبيَّة هبا، دون متييز بني ما يضر وما ينفع، وما يتَّفق مع قيمها 

ل إنتاج سلع وأخالقياهتا وما ال يتَّفق، مما أدَّى إىل االعتماد على هذه االستثمارات على حسب اإلنتاج احمل لي؛ من أجم
ترفيهيَّة أو كماليَّة، ابإلضافة إىل الَغفلة عن خماطر هذا اللون من االستثمار، وما ينتج عنه من تدخل أجنيب يف سياسة 

 البالد، وتعريض البالد للهزَّات االقتصاديَّة.
 

ا تتيح للدول املتقدمة اليت متلك بك ثافة هذه األجهزة، ومتلك تطويرها أن تتعرَّف وأمَّا الثورة يف َمال االتصاالت، فإَّنَّ
على أحوال العامل اإلسالمي، والتَّعرف على أفضل الفرص لالستثمار فيه، بينما ال يتاح مثل ذلك للمستثمر الوطين، 

وة العلميَّة الواسِّ  عة بني األمر الذي جيعل عائد هذا االستثمار على دول العامل اإلسالمي قليالً أو ضعيًفا؛ بسبب الَفجم
 الدول املُتقد ِّمة ودول العامَل اإلسالمي.

 
َلمة االتصاالت تعين كذلك انتشار الثقافة الغربيَّة اليت تروج لإلابحيَّة األخالقيَّة، وأخالقيَّات  ابإلضافة إىل أنَّ َعوم

ه الدول، واخنفاض العنف والقتل، كما تروج للنمط االستهالكي الغرِب الذي ال يتَّفق مع القدرات االقتصاديَّة هلذ
توى دخول األفراد هبا   .[35]ُمسم

 
ر االقتِّصادي اإلسمالمي مِّن هذه الظَّاهرة: - 2   موقِّف الفِّكم

ائد لدى املَُفك ِّرين وعلماء ابلرَّغم مِّن تعدُّد اآلراء يف قَبول هذه الظَّاهرة، وطريقة التَّع امل معها، فإنَّ التـَّيَّار السَّ
ا ظاهرة اقتصاديَّة هلا أتثرياهتا يف شَّتَّ اجملاالت، وأنَّ  فيها بعض اجلوانب اإلجيابيَّة، وبعض  االقتصاد اإلسالمي أَّنَّ

ر أن يتجاهلها؛ لكن من ع أحد يف العامل املعاصِّ لبيَّة، وأنَّه ليس بوسم  -بل ومَن الضَّروري  -املُمكن  اجلوانب السَّ
البحث َعنم ُسُبل لكيفيَّة اإلفادة من جوانبها اإلجيابيَّة، وحُماَولة تفادِّي ما هبا من جوانب سلبيَّة أو سيئة بقدر املُستطاع، 

ذ ابألسباب اآلتِّية:  وحَّتَّ ميكن َتقيق ذلك ال ُبدَّ مَِّن األخم
 لك أصبح اآلن مسألة حياة أو موت.قيام تكتُّل إسالمِّي اقتصادِّي، فإنَّ ذ - 1
 املشارَكة الشَّعبيَّة اجلادَّة يف إدارة شؤون الدَّولة. - 2
 التَّقدم العِّلمي عنم طريق تطوير املُؤسسات العِّلميَّة والبحث العلمي يف العامل اإلسالمي. - 3
 قيام الدَّولة ابإلشراف على الَعالقات االقتصاديَّة الدوليَّة. - 4
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الميَّة يف اجملاالت عامَّة، ويف اجملال االقتصادي على وجه اخُلُصوص التَّ  - 5  .[36]طبيق اجلي ِّد للتَّوجُّهات اإلسم
 

لحة يف الدَّاخل واخلارج؛ ولكن ولكن هذا ليس ابألممر السَّهل؛ بل سُيقابل ذلك ابملُعارضة مَِّن الُقوى  صاحبة املَصم
بيل اأَلممثل ملُجاهَبة هذه التَّطوُّرات احلديثة أبُسلوب علمي حيفظ لألمَّة اإلسالميَّة كياَّنا، وميكنها مَِّن  ذلَك هو السَّ

 ويتها ومربر ُوُجودها.اللُّحوق بركمب الدول املُتقد ِّمة، أو على األقل حيمِّيها من َشر ِّ الذَّوابن يف غريها، وفِّقدان هُ 
 

ولِّتحقيقِّ األهداف َسالفة الذ ِّكر ال بدَّ أن تكون بلداننا العربيَّة واإلسالميَّة حرًة يف َتديد خياراهتا االقتصاديَّة 
واالجتماعيَّة؛ أي أن تكوَن حرَّة يف َتديد القِّطاعات األساسيَّة اليت يعتمد عليها االقتصاد الَوطين، وأن َتدد هي 

جلِّهات املقرضة أوِّ املاحنة، وليس الشَّركات متعددة اجلنسيَّات ميادين اإلنتاج اليت ال بدَّ هلا من تكثيف رأس وليست ا
املال، واستخدام تكنولوجيا متقدمة، ونبحث ابلتَّوازي مع ذلَك َعنم ميادين اإلنتاج اليت ميكن تطويرها كماا وكيًفا 

 اًدا كبرية مَن األَيمدي العامَِّلة.اعتماًدا على تكنولوجيا أبسط، وتستوعب أعد
 

ذا ال بدَّ أن تكوَن بالدان حرَّة يف إيداع التكنولوجيا املالئمة، كما جيب أن تكون بلداننا العربيَّة واإلسالميَّة حرَّة يف  وهلِّ
طة، َتديد آليَّات اإلصالح االقتصادي، ودوائره، وَماالته، وال بدَّ من َوقف تدهور أوضاع الطَّبقات الفقري  ة واملتوس ِّ

ات وتوفري املوارد املاليَّة الالَّزمة للسَّري يف عمليَّة تنمويَّة ُمَوجَّهة لصالِّح ْجيع املواطنني، وهذا ال يكون إالَّ ابختاذ خطو 
حازمة لوقف الفساد، واهلَدر، والتَّمظهر، واالستهالك التَّفاخري، وغري ذلك من قـََنوات تسرُّب األموال لتنجح يف 

 .[37]اهتا التَّنمويَّة عمليَّ 
 
ريَّة يف االتفاقيَّات العامليَّة )اتفاقيَّة اجلات(، وموقف االقتصاد اإلسالمي منها: - 3  حق التَّأليف أو امللكيَّة الفِّكم

نا إبجياز التفا قيَّة )تريبس(، أوِّ اجلانب الذي ينص على حقوق امللكيَّة الفكريَّة فيها، والذي ُعرِّف سبَق أن َعرضم
 ابتفاقيَّة )برن(.

 
ا نصَّت على أممرينِّ:  ومما يلفت النَّظر يف هذه االتفاقيَّة أَّنَّ

 اعتبار احلاسب اآليل )الكمبيوتر( من احلقوق األدبيَّة. األوَّل:
 سب اآليل.َمنمع أتجري برامج احلا الثاين:

 
، وإضافتهما إىل ات ِّفاقيَّة برن؟  ونتساءل: ملاذا النَّص واالهتمام ابلرتَّكيز على هذينِّ األمرينِّ

 
تستهدف ابلدَّرجة األوىل االستفادَة من  -يبدو لنا أنَّ وضع برامج احلاسب اآليل )الكمبيوتر( ضِّمن األعمال األدبيَّة 

طويلة، حبيث تتكبَّد الدول النامية أموااًل طائلة السترياد هذه التكنولوجيا املتقد ِّمة؛  إضفاء احلماية القانونيَّة عليها ملدَّة
 .[38]حَّتَّ يتسىنَّ هلا ُمواَكبة التَّطور العِّلمي املؤهل" 

 
َلمة الغرض منه انتشار ثقافة عامليَّة خاصَّة ذات مساتٍّ معيَّنة، واستالب ثقافاتٍّ ويبدو أنَّ االجتاه اآلن يف  ظل الَعوم
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َرى ذات ُجُذور اترخييَّة وحضاريَّة.  أخم
 

َدفة، فإنَّ علينا أن نبحث عن البدائل اليت تناسبنا، خصوًصا  فإذا كانت الثَّقافة اإلسالميَّة ضمن هذه الثقافات املُستَـهم
 أمَّة هشَّة وال ضعيفة اإلمكاانت املاديَّة واألدبيَّة. وأنَّنا لسنا

 
دة االستثمار يف العلم، فإنَّ االستثمار يف البحث العلمي أربح استثمار؛ ألننا إذا  ولعلَّ هذا يدفع املسلمني إىل َجوم

ا تنفق بسخاء على البحث العلمي بينما حنن ننفق الق ر نظران إىل الدولة املُتقد ِّمة وجدان أَّنَّ ليل، فقد أظهر تقرير ُنشِّ
 700حديثًا أنَّ الدول العربيَّة تنفق دوالرًا واحًدا على كل فرد يف َمال الَبحمث العِّلممِّي؛ بينما تنفق الوالايت املتحدة 

 .[39]دوالرٍّ  600دوالرٍّ لكل ُمواطن، والدول األوربيَّة حوايل 
 

يف،  ويف سبيل التَّغلُّب على املشكالت القائمة يف ضوء االقتصاد اإلسالمي ال بدَّ مَن التَّصد ِّي للنَّمط االستهالكي الرتَّ
َلمة، خصوًصا يف َمال التأليف واالبتكار؛ بل إنَّ هذا االستغالل الَبشع من جانب الدول ا ملالكة الذي ُتروج له الَعوم

نية احلديثة  َتفِّزُّان ويدفعنا دفًعا إىل العمل اجلاد من أجل توفري آلية انضجة للتَّنمية التكنولوجيَّة، يف عصر  -للت ِّقم لََيسم
تتزايد فيه التَّحدايت االقتصاديَّة واإلقليميَّة والقوميَّة، وحصار الضغوط العامليَّة، أصبح لزاًما توفري الظروف املالئمة 

ر يف َمتمعاتنا العربيَّة، وعدم االرتكان إىل التَّطور الطَّبيعي التلقائي؛ ألنَّ عوامل املنافسة العامليَّة لن تسمح مبثل لالبتكا
ت املُلِّحَّة السرتاتيجيَّة  هذا االرتكان، حَّتَّ يف أرقى الدول تقدًما، ومن مثَّ  تصبح تنمية هذه التَّوجهات إحدى األولوايَّ

بية األساسيَّة، وأن يكون من  التَّنمية يف كل دول العامل، ويشكل االبتكار والتَّطوير أحد عناصر برامج التَّعليم والرتَّ
أوائل أهداف هذه الرَبامج: إاثرُة اهتمام الطفل واملتعلم، واستخدام الوسائل التَّعليميَّة املساعدة، واالستعانة ابألمثلة 

 .[40]ة، والقاعدة املعلوماتيَّة، واألساليب املنطقيَّة االبتكاريَّة النَّاضجة واخلطوات التَّجريبيَّ 
 

 اخلامتة:
 بعد االط ِّالع املُتأين ِّ هلذه السطور، والتَّفكري يف هذه املباحث الثالثة ميكن اخلروج ابلنَّتائج التَّالية:

 
حق املؤلف يف جانِّبَـيمه األدِب واملايل، موضع احرتام ورعاية من الفقه اإلسالمي والقوانني يف البالد العربيَّة، وأنَّ  أواًل:

احلق األدِب ال خالَف فيه قدميًا وحديثًا، وأنَّ احلق املايل أصبح موضع ات ِّفاق ال يف العامل اإلسالمي والعرِب فحسب؛ 
 بل يف العامل كله.

 
َعى للَهيممنة على العامل كله، عن طريق السَّيطرة على االقتصاد  ا:اثنيً  َلَمة الذي يسم كان له اهتمامه الواضِّح   -نظام الَعوم

 بتقنني اتفاقيَّات؛ لإلفادة من تَفوُّقه التكنولوجي اقتصادايا وثقافياا.
 

مقدرات األمَّة اإلسالميَّة، وَطممس معامل هويتها،  االقتصاد اإلسالمي َحذَّر من حُمَاَولة االحتواء وااللتفاف حول اثلثاً:
 وقدَّم احللول واملُقمرتحات؛ لإلفادة من اجلوانب اإلجيابيَّة يف العوملة، وتفادي اجلوانب السَّلبيَّة منها.
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ا اتفاقية ريَّة نبَّه إىل ما يف بعض مواد القوانني، اليت أصدرهتم )تريبس(، وهي  ويف َمال حق املؤلف أوِّ امللكيَّة الفِّكم
 االتفاقيَّة اليت تـُعمىَن ابجلانب االبمتِّكاري من اتفاقيَّات "اجلات"، وفيها إىل ما فيها من حُمَاَولة استغالل الَفارِّق الت ِّقمين

البتزاز أسواق الدول النَّامية، ومنها دول العامل اإلسالمي، وفيها نبَّه إىل أمهيَّة االستثمار يف البحث العلمي، وَتديث 
 التَّعليم لينحَو منحى االبتكار واإلبداع.

 
 أهم املراجع واملصادر:

"اتفاقيَّة اجلات املتعل ِّقة حبقوق امللكيَّة الفكريَّة يف الدول العربيَّة"، )حبث(، من إعداد الدكتور/ إبراهيم أمحد  - 1
 إلسالمي، جامعة األزهر.إبراهيم، ضمن حبوث ندوة حقوق املؤلف )مدخل إسالمي(، مركز صاحل كامل لالقتصاد ا

"اإلسالم يف عصر العوملة"، كتاب املؤمتر الرابع لقسم الفلسفة اإلسالمية بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، مايو  - 2
 م.1999سنة 
، ْجادى األوىل 89البعد احلضاري هلجرة الكفاءات لعدد من األساتذة، كتاب األمَّة، )قطر(، العدد رقم  - 3

 هـ.1423
 م.1995يونيو  15)اتبع(، يف  24اجلريدة الرمسيَّة، العدد  - 4
"حاشية رد احملتار على الدر املختار"، )حاشية ابن عابدين(، حملمد أمني الشهري اببن عابدين، طبعة احلليب الثانية  - 5

 م.1966 -هـ 1386
مؤسسة الرسالة  -الثالثة  "حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي املقارن"، للدكتور فتحي الدريين، الطبعة - 6
 م(.1984 -هـ 1404)
ريَّة )تريبس(، والتَّشريع املصري"  - 7 "حقوق املؤلف َوفًقا التفاقيَّة املسائل التجاريَّة املُتعل ِّقة حبُقوق امللكيَّة الفِّكم

 م.1998 -هـ 1419للدكتور/ عبدالسَّتَّار ميامة، طبعة مصر سنة 
مركز  -جلات )املنظور اإلسالمي("، حبث، إعداد الدكتور/ مصطفى أمحد فؤاد "حقوق املؤلف يف اتفاقيَّة ا - 8

 جامعة األزهر، )ضمن حبوث ندوة حقوق املؤلف(. -صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي 
سنن الرتمذي، وهو اجلامع الصَّحيح، ألِب عيسى الرتمذي، َتقيق: الدكتور عبدالوهاب عبداللطيف، الطبعة  - 9

 م(.1964 -هـ 1384الفكر )بريوت( الثالثة ) املصوَّرة بدار
 سنن ابن ماجه، طبعة عيسى احلليب مبصر، َتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي. - 10
 صحيح البخاري، طبعة عيسى احلليب، القاهرة، ومعه حاشية السندي. - 11
يف ذي القعدة سنة  86ظاهرة العوملة، رؤية نقديَّة للدكتور بركات حممد مراد، كتاب األمَّة، العدد  - 12

 هـ. 1422
َلمة، أتليف: هانس بيرت مان، وهارالة شومان، ترْجة: عدانن عباس، سلسلة عامل املعرفة ابلكويت،  - 13 فخ الَعوم

 م.1998، أكتوبر سنة 338العدد رقم 
 اتريخ.طبعة دار املعرفة )املصوَّرة(، بريوت، بدون  -"الفروق"، لشهاب الدين بن العبَّاس الصنهاجي  - 14
 -هـ  1416"فقه النَّوازل"، للدكتور/ بكر عبدهللا أبو زيد، الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة، سنة ) - 15

 م(. 1996
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"القواعد الشَّرعيَّة املنظمة للعالقات االقتصاديَّة بني الدول اإلسالميَّة"، )حبث( إعداد: الدكتور شوقي أمحد  - 16
 ل اقتصادايَّت الدول اإلسالميَّة.دنيا، ضمن حبوث املؤمتر الدويل حو 

"املال يف الشَّريعة اإلسالميَّة بني الكسب واإلنفاق والتَّوريث"، للدكتور/ أمحد يوسف سليمان، الطبعة األوىل،  - 17
 م.1989مكتبة الزهراء، سنة 

 م(. 1988 -هـ  1409الدورة اخلامسة، اجلزء الثالث، الكويت، يف ) -)َملة( َممع الفقه اإلسالمي  - 18
م، مقال اقتصادايَّت العوملة، وأثرها على الدول اإلسالميَّة، حملمد 2000، سنة 42"النبأ"، )َملة(، العدد  - 19
 آدم.
"حنو صياغة اقتصاديَّة لوحدة العامل اإلسالمي"، )حبث(، للدكتور/ عبدالرمحن يسري، من حبوث املؤمتر الدويل  - 20

 القتصادايَّت العامل اإلسالمي.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أتليف: الدكتور بكر بن عبدهللا أبو زيد، طبعة مؤسسة الرسالة األوىل سنة  157، ص 2"فقه النَّوازل"، َملد   [1]
 .294 - 293، 8ه الوسيط للدكتور عبدالرزاق السنهوري ج م، ومرجع1999 -هـ 1416

  .230 - 225 /8السَّابق، ومرجعه الوسيط    [2]
: اإلمام شهاب الدين أِب العباس الصنهاجي، جـ   [3] ، الفرق السابع 277 - 275 /3"الُفروق" للَقَرايفِّ

  بريوت. -والتسعون واملائة، طبعة دار املعرفة 
طبعة الرسالة الثالثة  121االبتكار يف الفِّقه اإلسالمي املَُقاَرن"، للدكتور فتحي الدريين ص "حق    [4]
 م(.1984-هـ 1404)
 - 1989مكتبة الزَّهراء ابلقاهرة سنة ، طبعة 16 - 14"املال يف الشَّريعة اإلسالميَّة" للباحث ص    [5]

  الطبعة األوىل.
، جـ    [6]   .208 /1"الفروق" للَقَرايفِّ
، "املالية تثبت بتمول الناس كافة أو 501 /4، وما يف "حاشية ابن عابدين" جـ91"حق االبتكار" ص   [7]

 م.1966 -هـ 1381بعضهم" طبعة مصطفى احلليب مبصر، الثانية سنة 
  .91السابق، و"حث االبتكار" ص   [8]
  .136السابق ص    [9]
  .143السابق ص    [10]
  .171 - 170 /2"فقه النوازل" جـ   [11]
نِّ ابن عبَّاس، كتاب اإلجارة، ابب ما يعطي الرجل يف الرُّقية على أحياء رواه البخاري تعليًقا يف الصَّحيح ع   [12]

  طبعة عيسى احلليب. 36 /2العرب بفاَتة الكتاب، صحيح البخاري حباشية السندي جـ
الصَّحيح كتاب الن ِّكاح، ابب تزويج املعسر ولفظه: ))اذهب فقد ملكتها مبا معك من  رواه البخاري يف   [13]

 .241 /3القرآن((، السابق جـ
ن املقدام بن معد يكرب بلفظ: ))ما كسب رواه ابن ماجه يف كتاب التجارات، ابب احلث على املكاسب ع   [14]

َتقيق حممد فؤاد عبدالباقي.  -طبعة عيسى احلليب، مبصر  - 724 /2الرجل كسًبا أطيب من عمل يده((، جـ
  وقال:يف الزوائد يف إسناده إمساعيل بن عباس، ورواه أبو داود، والرتمذي، والنسائي.
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  . 2، جـ183"فقه النوازل" للدكتور بكر بن عبدهللا ص    [15]
طبعة احلليب الثانية  519 /4بن عابدين جـ"حاشية رد احملتار" خلامتة املُحققني حممد أمني الشَّهري اب   [16]

 م.1966-هـ 1381
  السابق.   [17]
  . 208 /1"الفروق" جـ   [18]
رواه الرتمذي بسنده عن أِب هريرة يف أبواب العلم، ابب ما جاء يف كتابة العِّلمم، وقال: حديث أِب هريرة    [19]

َتقيق عبدالوهاب عبداللطيف، طبعة دار الفكر  138 /4عمر جـ حديث حسن ويف الباب عن جابر وعبدهللا بن
  م.1974هـ، 1384الثالثة سنة 

المِّي املُقارن" ص   [20] ه اإلسم   .106 - 105"حق االبتكار يف الفِّقم
انظر هذا الَقرارات يف َملة َممع الفِّقه اإلسالمي الدَّورة اخلامسة، ملؤمتر َممع الفقه اإلسالمي العدد    [21]

الذي ُعقِّد يف الكويت يف ، وذلك يف حُبُوث مؤمتر احلُُقوق املُعنويَّة 2582 - 2581اخلامس اجلزء الثالث ص 
الفرتة املذكورة وقد تقدَّم إليه اثنا عشر حبثًا، وقد أمتَّتِّ اللجنة املختصَّة مناقشتها، وانتهت إىل القرارات املذكورة، وقد 

  م.1988 -هـ 1409طُبِّعت هذه البحوث يف اجمللة املذكورة سنة 
، بعنوان: اقتصادايت العوملة، وأثرها 42م العدد 2000من مقال حممد آدم املنشور يف َملة النبأ سنة    [22]

  على الدول اإلسالميَّة.
ذو  86، كتاب "األمة" رقم 129انظر: "ظاهرة العوملة رؤية نقدية" للدكتور/ بركات حممد مراد ص   [23]

  هـ.1422القعدة 
  .142السابق ص   [24]
ترْجة:  -االعتداء على الدميقراطيَّة والرفاهية، أتليف: هانس بيرت مارتني، وهاراله شومان  -"فخ العوملة"    [25]

  .122م، ص 1998الكويت يف أكتوبر  338عدانن عباس علي، سلسلة عامل املعرفة العدد 
  .129السابق ص    [26]
  السابق.   [27]
"حقوق املؤلف وفًقا التفاقية املسائل التجارية املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية" )تريبس(، و"التشريع    [28]

  .18، 17م الطبعة األوىل ص 1998هـ، 1419املصري" للدكتور عبدالستار ميامة، طبعة مصر يف سنة 
  .10السابق ص    [29]
 .21 - 19السَّابق من    [30]
  .19السابق ص    [31]
 391من ص  1995يونيو  15)اتبع( يف  24انظر: نصوص هذه االتفاقيَّة يف اجلريدة الرَّمسيَّة العدد    [32]
- 430.  
وما بعدها، وانظر: حبث تطبيق اتفاقيَّة اجلات املتعلقة  25"حقوق املؤلف" للدكتور عبدالستار ميامة ص   [33]

ضمن حبوث ندوة حقوق املؤلف )مدخل  حبقوق امللكية الفكريَّة يف الدول العربيَّة، للدكتور إبراهيم أمحد إبراهيم،
جامعة األزهر  -م، رابطة اجلامعات اإلسالميَّة 1996يوليو سنة  2، 1إسالمي( اجلزء الثاين، وذلك يف الفرتة من 

  مركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي. -
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املؤمتر الدويل حول اقتصادايَّت الدول اإلسالميَّة يف ظل العوملة"، حبث القواعد الشَّرعيَّة املنظمة للعالقات    [34]
  .23 - 22االقتصاديَّة بني الدول اإلسالميَّة للدكتور شوقي أمحد دنيا ص 

املؤمتر السابق حبث للدكتور عبدالرمحن يسري، بعنوان: "حنو صياغة اقتصاديَّة لوحدة العامل اإلسالمي يف    [35]
  ُمواجهة العوملة".

  .31 - 27لشَّرعيَّة" للدكتور شوقي دنيا ص "القواعد ا   [36]
  .192 - 191"ظاهرة العوملة" ص    [37]
من حبوث  521"حقوق املؤلف يف اتفاقية اجلات" )املنظور اإلسالمي(، دكتور مصطفى أمحد فؤاد ص    [38]

  م.1999يونيو  2، 1ندوة حقوق املؤلف، مركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي 
ْجادى األوىل األستاذ عمر عبيد حسنة ص  89"البعد احلضاري هلجرة الكفاءات"، كتاب األمة رقم    [39]

  هـ.1423سنة  31
 -رَّابع للفلسفة اإلسالميَّة املنعقد بكلية دار العلوم "اإلسالم يف عصر العوملة"، كتاب املؤمتر الدويل ال   [40]

م، حبث العوملة وأبعادها االقتصاديَّة للدكتور عباس 1999من مايو سنة  4 - 3جامعة القاهرة يف الفرتة 
  طبعة دار اهلاين ابلقاهرة. 45عبداحملسن اخلفاجي ص 
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