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ـطلح اص ـي والت الذهنیة الحقوق من المالي الجانب وقف موضوع الماثل البحث یعالج
مباحث ثالثة في ، الفكریة الملكیة بحقوق تسمیتها على . مؤخراً

إلى:     *  فیه انتهینا ـىوقد عل ـرد ت التي الحقوق بأنها الذهنیة الحقوق تعریف
المالي جانبها في تعني وأنها وابتكاره، الذهن نتاج على وتنصب ، المادیة غیر الحق: األشیاء

ـا منه ومترادفة متعددة قانونیة اطالقات لها وأن ، ونتاجه العقل بثمار االنتفاع ـوق: في الحق
والملك والفكریة والمعنویة والصناعیةیةاألدبیة والعلمیة . األدبیة

اتجاهین فیه أوردنا حیث ، الذهنیة الحقوق طبیعة حول القانوني الجدل بیان إلى انتقلنا ثم
: رئیسین

أولى) ( وأنه فیه المؤلف شخصیة لتجسد الملكیة حقوق أقدس من المؤلف حق أن ویرى
تط تتبعنا وقد المادیة الملكیة من بالحمایة االتفاقاتكثیراً به انتهت والذي االتجاه هذا ور

مضاهاته إلى باالستثمارالدولیة
ـالمعنى)( ب ـا فكرهم نتاج على ملكیة حق لهما یكون أن والمخترع المؤلف على ینكر

تتیح التي الكافیة الحمایة الذهني الحق على یسبغ االتجاه هذا كان وإن للملكیة، الحقیقي
ال والمخترع الماليللمؤلف الجزاء على . حصول

ـري الفك ـاج النت ـة وطبیع ـة الملكی طبیعة بین للتفرقة معیارین وجود إلى انتهینا كما
ـهبمقتضیات وأن المادیة الملكیة في الشأن هو كما مؤبداً حقاً المخترع أو المؤلف حق یكون أال

الستث احتكاري امتیاز حق والمخترع المؤلف حق یكون أن لذلك تبعاً نقلنایلزم وقد موقوت مار
ـه أن ـى إل فیه انتهى والذي الذهني الحق طبیعة تكییف في السنهوري الرزاق عبد الدكتور رأي
یقع كونه حیث من الخاصة بمقوماته الملكیة حق عن یستقل أصلي عیني حق هو بل ملكیة لیس

مادي غیر شيء . على
الم اإلسالمیة الشریعة فقهاء موقف بیان إلى انتقلنا ـاصثم الخ القانوني الجدل من حدثین

ـدكتور وال الخفیف على الشیخ رأي الخصوص هذا في وأوردنا الذهنیة، الحقوق طبیعة بتكییف
ـى عل ـق تتف اآلراء ـذه ه أن إلى وانتهینا حمید، بن صالح الدكتور والشیخ العبادي السالم عبد

ما كونها حیث من الملكیة من خاصاً فرعاً الذهنیة الحقوق ـرعاً،اعتبار ش ـه ب االنتفاع یباح ال
ـس نف ـي ف ـخة راس ـة ملك االجتهاد كون بین التفرقة یلزم وأنه لمالكه، به االختصاص ویقوم

حسیة صورة كونه وبین تجسدالمجتهد، ـاتعینیة عنه ـد وتولّ ـة، الذهنی الفكریة الصور فیها
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حق األخیرة الصورة في للمجتهد یتقرر حیث واختراع، ابتكار أو علمي مالیةمصنف قیمة ذو
والذهني العلمي نتاجه . على

ـا أوردن ـث حی ـي، األدب والحق المالي الحق وهما الذهنیة الحقوق لجانبي تعرضنا ثم
وهماننظریتی ، استقاللهما أو اتحادها فكرة ـق: تتنازعان ح ـدة وح ونظریة االزدواج، نظریة

وأسسنا بالنظریتین عرفنا وقد همالالمؤلف
دث مدة أوضحنا المؤلفم الستغالل طرق ثالث وأوردنا ونطاقه للمؤلف المالي الحق وام

حیاته حال المؤلف لحق المالي المقابل لتقدیر طریقین وكذا مالیاً، لمصنفه
ـالمیراث ب ـة الورث ـى إل ینتقل والذي موته بعد للمؤلف المالي الحق بیان إلى انتقلنا ثم

تبعاً محددة، لمدد القانونیة بالحمایة ـدخلوتمتعه كم به الوصیة امكانیة ومدى ، المصنّف لنوع
جوازو على وقفه بههبتهلقیاس . الوصیة

ـة الذهنی الحقوق من المالي بالجانب االعتراف من اإلسالمیة الشریعة موقف بحثنا كما
أكل ألجل وكتمانه للناس وتعلیمه العلم تعلم قضایا من اإلسالمي الفقه أئمة لموقف تعرضنا حیث

القرآنیةالدنی النصوص من عدداً ذلك في وأوردنا بالعلم ـصوصوالنبویةا ن ـدة ع أوردنا كما ،
الذهنیة الحقوق من المالي بالجانب اإلسالمي المشرع اعتراف إثبات في بها . یستأنس

ـسیین         *  الرئی التقسیمین تفصیالً ثم إجماالً فیه عالجنا فقد البحث هذا من
الذ المؤلفللحقوق حق أن ذكرنا وقد ، یجاورهما وما المخترع وحق المؤلف حق وهما ، هنیة

ـق ح ـا أم ـصنفات، م ـتة س على یشتمل والفنیة األدبیة بالملكیة تسمیته على اصطلح ما أو
ـصنفات م ـة أربع ـى عل یشتمل فإنه الصناعیة بالملكیة تسمیته على اصطلح ما أو المخترع

. رئیسیة
التعری في اقتصرنا وهيوقد منها ثالثة بأهم العشر المصنفات بهذه أو: ف المخترع حق

والتصمیمات االختراع، ببراءات یعرف ـصمیمات) الرسوم(ما الت وأخیراً الصناعیة، والنماذج
المتكاملة) الطبوغرافیة(التخطیطیة . للدوائر

ال نطاق بأن القول هو التقسیمات لهذه بحثنا من إلیه النظر لفت نرید ـيوالذي ف ـف وق
ـاب الكت ـي ف ـف للمؤل ـالي الم الحق على فقط یقتصر ال الذهنیة، الحقوق من المالي الجانب

إجم ذكرناها التي العشر المصنفات في المالي الحق لیشمل نطاقه یتسع بل فصلناالمطبوع، ثم االً
الث المبحث في فیهانابعضها الوقف صحة أقرت لو مجاالت وهي ـوازهي، ـالوج مج ـسع الت

المجتمعالوقف حیاة في . ودوره
الذهنیة     *  الحقوق من المالي الجانب وقف شرعیة فیه عالجنا حقوق(فقد

الفكریة األول) الملكیة ـین المبحث ـي ف ـا أوردناه ـي الت المعلومات بأبرز بالتذكیر بدأناه وقد
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سؤاال طرحنا ثم ج: هومهماًوالثاني، المالي الجانب كان إذا وهيإنه الذهنیة الحقوق من انباً
غیر منقولة بعین المتعلقة المالیة الحقوق وقف یجوز فهل مادیة، غیر أشیاء على ترد بطبیعتها
ـن م ـة طائف أوردنا السؤال هذا على اإلجابة وفي وابتكاره؟ الفكر نتاج عن عبارة هي مادیة

أبرزه ومن علیها، التعلیق مع والمحدثین القدامى العلماء : اأقوال
أب-١ محمد الشیخ ـت: " زهرةوقول كان فإن العین هذه یتبع فإنه ، بعین متعلقاً الحق كان إذا

لها تبعاً الحق وقف یجوز فإنه ، وقفها یصح " العین
لذلك-٢ وتعلیلهم الموقوف المال وتقوم مالیة عن الفقهاء . حدیث
الخالف-٣ هذا وسبب المنقول وقف في الفقهاء .اختالف
الزرقا-٤ أحمد مصطفى الشیخ ـه: قول الفق في المقررة الوقف أحكام تفاصیل ـالميإن اإلس

مجال فیها للرأي قیاسیة . اجتهادیة
حا-٥ في الدسوقي الشیخ منقول: هشیتقول كل وقف صحة عندنا . المعتقد
المحتاج-٦ نهایة في الرملي الشیخ لل: قول ومنقول باإلجماع، عقار وقف الصحیحویصح خبر

. فیه
السر-٧ المبسوطخقول في ـد: سي ومحم یوسف أبي بین خالف مقصوداً، المنقول وقف في

الصحیح یجوزوالجواب المنقوالت من فیه بالوقف الناس بین العرف جرى ما أن فیه
السؤال على اإلجابة في انتهینا العلماء أقوال من وغیرها الطائفة هذه على علقّنا أن وبعد

ـورال وجمه الحنفیة لمذهبي ثابتین أصلین على یخرجان فقهیین اتجاهین وجود إلى طرحناه ذي
والشافعیة المالكیة وهماوفقهاء : الحنابلة

ـوق)  ( الحق ـن م المالي الجانب وقف جواز عدم ویرى الحنفیة إلیه ذهب ما وهو
ف الحنفیة مذهب أصل على االتجاه هذا ویخرج : يالذهنیة،

واحرازهإن-١ حیازته یمكن ما هو المال ألن ، أموالً تعد ال والحقوق . المنافع
الذهنیة-٢ الحقوق من المالي الجانب وقف على السابق في الناس تعارف عدم
في)    ( أقوالهم من استنبطنا وقد والحنابلة، والشافعیة المالكیة فقهاء جمهور ویمثله

الملك، ـوقمعاني الحق من المالي الجانب وقف بجواز القول المنقول، ووقف والحق، ، والمال
فيالذهنیة المذاهب هذه أصل على االستنباط هذا ویتخرج ، :

الذهنيإن-١ الحق وابتكاراته(محل الذهن ـون) نتاج یك أن ـصلح وی المال مسمى في داخل
النا بین مالیة قیمة من له لما وذلك للملكیة ـاممحالً وقی ، ـرعاً ش به االنتفاع إباحة ومن س

فیه به(االختصاص واستئثاره صاحبه اختصاص حیث ) من
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ـاإن-٢ وإنم حسیة، حیازة حیازتها یمكن مادة یكون أن المال في یشترطوا لم الفقهاء جمهور
ولذا مصدره، بحیازة ولو غیره عن ومنعه علیه التسلّط صاحبه إمكان في یكون بأن اكتفوا

مصادرهاكانت بحیازة تمنع ألنها أمواالً عندهم . المنافع
مالیةإنه-٣ قیمة ذا وأصبح فیه التعامل على المعاصر العرف استقر . حق
والتملك-٤ التملیك وتقبل والدولیة المحلیة القانونیة بالحمایة تحظى أصبحت الذهنیة الحقوق أن

واإلسقاطووالمعا والتنازل . ضة
نإن-٥ من عقلههناك نتاج بثمار باالنتفاع الذهني الحق لصاحب تقر ما النبویة السنة صوص

. وتفكیره
ـالي-٦ الم الحق على والناشرین المؤلفین بین التعامل جریان على زماننا في العرف استقرار

والمخترع . للمؤلف
یمنعون-٧ الحنفیة فقهاء وكان ، منقول على یرد للمؤلف المالي الحق كان المنقولولئن وقف

جمهور فإن قبل من وقفه على الناس یتعارف مالم وقف یمنعون كانوا ولئن فیه، التأبید لعدم
المنقول وقف یجیزون ـضالًالفقهاء ف ، یناسبها بما عین كل في یكون التأبید بأن ویقولون

أن ـرده بمف ینهض ال والمخترع للمؤلف المالي الحق وقف على الناس تعارف عدم أن عن
المنعیك على دلیالً . ون
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ـسم بق الذهنیة الحقوق من المالي الجانب وقف موضوع الماثل البحث ـوق(هاییعالج حق

الصناعیة الملكیة وحقوق والفنیة، األدبیة ـوق) الملكیة بحق ـؤخراً م تسمیته على اصطلح ما أو
الفكریة . الملكیة

الموضوع هذا ـنویختلف م ـم العل ـب وكت المصحف وقف عن ومعالجاته، طرحه في
: حیث

ل-١ یتیح ال العلم وكتب المصحف وقف ـفلإن وق إنه حیث من وذلك االنتفاع، حق إال مستفید
ـن م ـوف الموق ـدد الع ملكیة إال علیها الموقوف للجهة یتیح ال كما الموقوفة، العین لمنافع

على الوقف لورود وذلك العلم، وكتب معینةالمصحف . أعیان
أو ـف للمؤل المالي الحق كون إلى وبالنظر فإنه الذهنیة، الحقوق من المالي الجانب أما
ـى عل ووارد واالسقاط، والتنازل والمعاوضة والتملیك للتملك قابل أصلي عیني حق المخترع،

ف والتصرف واستغالله استعماله سلطات من له یخوله بما وابتكاراته، الواقف عقل ـدنتاج یع یه،
إنه حیث من العلم وكتب المصحف وقف من نطاقاً : أوسع

ـلطات) أ( س ـن م ـف للواق ـه یخول ـان ك بما مشبعاً علیها، الموقوف الجهة إلى بالوقف ینتقل
أو ـسخ الن ـن م عدد ألي نشره في الحق لها یكون حیث والتصرف، واالستغالل االستعمال

ا) الطبعات(المرات أو أدبیاً، مصنفاً كان حقاًإن أو اختراع براءة كان إن بالمشاركة ستغالله
المالي الحق صاحب محل علیها الموقوف الجهة تحل حیث لها، ـع) الواقف(مجاوراً جمی في

األدبي حقه عدا ما المنّف على  . علیهسلطاته
للمستفیدإن) ب( یتیح قد الذهني الحق من المالي الجانب بیده/وقف التي النسخة ملكیة المستحق،

ب العلمي، المصنف الواقفمن شرط . حسب
ـوق-٢ الحق من المالي الجانب ووقف العلم وكتب المصحف وقف بین للتفرقة ثان وجه وهناك

ـا ببقائه ـت ویتأق ـة الموقوف العین على یرد األول النوع في الوقف أن في یتمثل الذهنیة،
مادي غیر شيء على الثاني النوع في یرد بینما لالستعمال، ـفصالحة الواق ذهن نتاج هو

ـرى أخ ـدة وبم الواقف، بحیاة ویتأقت النتاج، هذا ثمرة على الحصول في وحقه وابتكاراته
وفاته بعد القانون . یحددها

منها أسباب لعدة الموضوع هذا في بحثوا قد السابقون فقهاؤنا یكون أن نتوقع ال : ونحن
طلباً-١ الناس ویعلموه العلم یتلقون كانوا للدنیاأنهم طلباً ال اهللا، . لوجه
وكتمانه-٢ بالعلم االستئثار في یرون كانوا . عظیماًإثماأنهم
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وتأسیإن-٣ عصرهم في یوجد لم الفكریة الملكیة لمصنفات التجاري ـكساالستغالل ذل على اً
أمرین على یحاسبني أال الكریم القارئ من أرجو فإني

المصادر) ( إلى الرجوع العدم تتطرق لم حیث اإلسالمي، الفقه في األصلیة المراجع أو
ـىىإل إل وال الذهنیة للحقوق التجاري لالستغالل الفقهي ـشرعيالتأصیل ال ـف التكیی

ـاء الفقه ـه ل ـرض تع ـا م وجّل وقفها، إلى وال تصنیفها إلى وال الحقوق، هذه لطبیعة
ع بصفة الحقوق مالیة في البحث هو الشأن هذا في ـرةالمحدثون دائ ـي ف تقع وهل امة

التقع أو . الملكیة
فیها)( الحق وجوانب طبیعتها وبیان الذهنیة الحقوق تعریف في القانوني الفقه إلى اللجوء

ـي علم ـیل تأص یوجد ال حیث لها الرئیسة والتقسیمات حمایته، ومدة جانب كل ونطاق
القا الفقه في إال الحقوق، هذه بشأن إلیه الرجوع . نونيیمكن

 *          :  
ـا،نإ-١ لوقفه عقاریة ثروات یملكون ال قد والمخترعین المؤلفین من الذهنیة الحقوق أصحاب

ـة للعملی ـضعناها أخ ـو ل والتي ، واختراعاتهم وابتكاراتهم، عقولهم، نتاج اإل یملكون وال
البا أثرها لها لكان ونهضتهاالوقفیة األمة تنمیة في . رز

غالالإن-٢ یدر أصبح قد العلمیة، للمصنفات التجاري ـدره) ریعا(االستغالل ت ـا م ـعاف أض
ـق یحق ـصنفات الم هذه في المالي الحق ووقف ، األخرى والمنقولة العقاریة الوقف أعیان

واالجت االقتصادي الوقف دور ویدعم علیها الموقوف للجهات الریع من . ماعيالمزید
ـدإن-٣ وق ـم، العل ـالب ط على ضاغطاً مالیاً عبئاً یشكل الذهني، للحق التجاري االستغالل

ـذه ه لمؤلفي المالي الحق ووقف إلیها یحتاجون التي العلمیة المصنفات اقتناء من یحرمهم
عنا المالي العبء هذا یرفع العلملمصنفات، . طالب

موضوع یكتسب وغیرها االعتبارات كونهفلهذه في الخاصة أهمیته البحث
الذهنیة الحقوق من المالي الجانب وقف وجوانب أبعاد لتجلیة جادة علمیة محاولة . أول

ـف*  للمؤل المالي الحق وقف وجواز صحة دون یحول شرعیاً مانعاً نجد لم قرأناه فیما كنا وإذا
للوقف العلمیة األصول حیث من وال النصوص، حیث من ال ـثوالمخترع، حی ـن م وال ،

اجتهادیة مجموعها في للوقف التفصیلیة األحكام وأن ونتائجه، وآثاره وغایاته الوقف مقاصد
ـیهم عل ـر ننك وال ـا برأین ـرین اآلخ نلزم ال فإننا واالجتهاد الرأي مجال فیها یتسع قیاسیة،

. الخالف
التالي*  النحو على رئیسة مباحث ثالثة في البحث هذا موضوع عالجنا : وقد

الذهنیة:  ) الجوانب–الطبیعة–الماهیة(الحقوق
الذهنیة/ أشكال:  الحقوق تقسیمات
الذهنیة:  الحقوق من المالي الجانب وقف شرعیة
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  )  (  

) �  � (  
     :  

بأنها الذهنیة الحقوق على: تعرف وتنصب المادیة، غیر األشیاء على ترد التي الحقوق

وابتكاره وخلقه الذهن ـوي،)١(نتاج معن تصور مجرد الذهنیة الحقوق فإن التعریف لهذا ووفقاً ،
با یدرك مادي، غیر شيء على یرد محسوس، غیر مجرداً، الفكر، في ـالحس،یقوم ب ال ـذهن ل

الذهني بالشيء . یسمى
الفكري لإلنتاج تعریفه خالل من البعض انتهى أن) الذهني(وقد ـى إل خصائصه وبیان

یعني الذهني كافة: الحق المجاالت في ونتاجه البشري العقل بثمار االنتفاع في )٢(الحق

       :  
الم القانون ـالفقهاء أهمه ـن م ـة الذهنی الحقوق على متعددة اطالقات والتجاري : دني

ـصناعیة، ال ـة والملكی العلمیة، والملكیة األدبیة، والملكیة والفكریة، والمعنویة، األدبیة، الحقوق

االبتكار حقوق البعض علیها أطلق وقد والفنیة، األدبیة )٣(والملكیة

       :   
ـوق الحق ـواع أن ـن م ـستقل م نوع هي وهل الذهنیة، الحقوق طبیعة في القانون فقهاء اختلف

)٤(المالیة

                                                 
الس/ د)1( الرزاق المدني–نهوريعبد القانون شرح في ـ–الوسیط ط٨-ج الملكیة ـروت-٣حق بی الحقوقیة الحلبي منشورات

. ٢٧٦ص١٩٩٨
حمید/ د)2( بن إسالمي–صالح منظور من الفكریة الحقوق ـوق–حمایة الحق حمایة حول العلمي الملتقى سجل إلى مقدمة ورقة

بالریاض–الفكریة التقنیة . ـه١٦/١١/١٤٢٠الكلیة
العبادي/ د)3( السالم اإلسالمیة–عبد الشریعة في بیروت–الملكیة الرسالة مؤسسة األول ص١٤٢١القسم ـ ـع٢٣١ه وراج ،

السنهوري/د: كذلك الرزاق ص–عبد ص سابق٢٧٨-٢٧٧الوسیط . مرجع
ب)4( مقوماً أو ماالً محلها فیكون بالمال، تقوم التي الحقوق هي المالیة ـره،الحقوق وغی الشخص بین المالیة العالقات وتنظم المال

األخرى الحقوق سائر عن وتتمیز
التنازل-١ تقبل . بأنها
آخر-٢ إلى شخص من االنتقال تقبل . وبأنها
للتعامل-٣ محالً تكون ألن . وبصالحیتها
قانون-٤ كله ذلك من یمنع مالم علیها الحجز . وبإمكانیة

یتك الحقوق هذه ـاومن محله ـون یك وقد مادة، الحقوق هذه محل یكون وقد للشخص، المالیة للذمة اإلیجابي العنصر ون
مادي غیر ذلك. شيء في . راجع

الخفیف على اإلسالمیة–الشیخ الشریعة في بالقاهرة–الملكیة العربي الفكر ـ١٤١٦دار ص١٩٩٦/ه  . ١١م
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العینیة الحقوق إلى تنتمي أنها أم)١(أم ، ـق مطل ملكیة حق األخیر االنتماء لهذا وفقاً هي وهل ،
الملك حق عن الخاصة بمقوماته مستقل أصلي عیني حق أنها أم الملكیة، من خاص وهونوع یة،

یلي فیما تأصیله إلى یدعونا طویل : خالف
          :  

ـاء فقه ـین ب ـة المادی غیر األشیاء على ترد التي الذهنیة الحقوق طبیعة تكییف في الجدل اشتد
التالي النحو على الجدل هذا تلخیص ویمكن : القانون،

فق-١ من فریق القانونذهب مجردهاء ولیس الملكیة، حقوق أقدس من المؤلف حق اعتبار إلى
تسمیته على یصطلح من مؤخراً وجد قد أنه حتى عادي، ملكیة وهيحق العلمیة، : بالملكیة

لباساً یتخذ أن قبل أو دون ، المجرد الفكر على یقع أوحق ـصویر ت أو ـاب كت ـن م مادیاً
ه اتخاذ بعد یصبح إذ حركة، أو ـناعیةصوت ص أو فنیة أو أدبیة ملكیة الثوب ـرى. ذا وی

االتجاه هذا : أنصار
ذهن لنتاج اإلنسان ملكیة ـنهأن م بالصمیم تتصل التي الملكیة هي العقلیة، ولمبتكراته وتفكیره

ـاً حتم تقتضي التي المادیة، الملكیة من بالحمایة كثیراً أولى وهي شخصیته، فیها وتتجسم نفسه،
اإلنس یستحوذ عقلهأن نتاج من وال یده، صنع من تكون ال قد مادیة أشیاء على . ان

المخترع وحق المؤلف حق على الملكیة وصف خلع في الفریق هذا أفكار نجحت ،وقد

والصناعیة والفنیة األدبیة الملكیة عن یتحدث نفسه القانون بل القانوني، الفقه )٢(فأصبح

أبرم عندما ذروته النجاح هذا بلغ ـةوقد هام دولیة اتفاقات ثالث الدولي الصعید على ت
األعوام . وهي١٩٩٧–١٩٩٤خالل

ـالملحق-١ ب ـواردة ال الفكریة الملكیة حقوق من بالتجارة المتصلة بالجوانب الخاصة االتفاقیة
التجارة)١(رقم منظمة إنشاء اتفاقیة من والمعروفةجیم ـمالعالمیة باس ـریبس(اختصاراً ت

TRIPS (حولوالتي : تمحورت

                                                 
ب)1( معین شيء على تنصب التي هي العینیة وساطةالحقوق بدون یباشرها أن یستطیع صاحبها أن فیها واألصل والشخص، الذات

عنصران إال لها یرى ال ولذا الحق: أحد، ومحل الحق . صاحب
ـم وأه أبرز الملكیة حق ویعد فیه، یتصرف أو یستغله أو یستعمله أن الحق لصاحب یكون الذي الشيء هو العیني الحق ومحل

العینیة . الحقوق
حق ـةوتتمثل معین ـین ع على مباشرة وتنصب الحق، طبیعة باختالف ومقتضاها مداها یختلف سلطة كونه في العیني الحق یقة

آخر شخص توسط إلى حاجة دون ـصیقة. بالذات ل ـلطة س لكونه وبالنظر فإنه معیناً، مادیاً ماالً العیني الحق محل كان ولما
ال ببقاء یبقى حیث بمدة مؤقت غیر دائماً یكون المالیةبمحله العین أي تقدم. محل ما معنى في ـف: راجع الخفی ـي عل ـشیخ ال

سابق١٥ص . مرجع
ص/ د)2( السنهوري الرزاق سابق٢٧٧عبد . مرجع
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ـى وعل ـة الفكری ـة الملكی بحقوق المرتبطة التجارة لمجاالت الحمایة من المزید توفیر
منها االختراع: األخص والنسخ–براءات التألیف ـة–حقوق واألدبی ـة الفنی ـصنفات –الم

التجاریة الجغرافیة–العالمات الصناعیة–المؤشرات ـة–التصمیمات التجاری األسرار حمایة
والمزیفة– المقلّدة السلع . مشكالت

االتفاقی-٢ (ناألخریاناتأما
دیسمبر)١ شهر في أبرمتا ـراف١٩٩٦فقد إش ـت ـةتح المنظم

التأدی وضروب التألیف حقوق وتتضمنان الفكریة، للملكیة ،ةالعالمیة ـة الفنی ـروض والع
فیم الفكریة للملكیة العالمیة المنظمة وتتجه الصوتیة، ـدةوالتسجیالت جدی اتفاقات من تعده ا

ـضاعة ب ـا اعتباره أي باالستثمار، التألیف حقوق مضاهاة إلى األطراف ـلع(متعددة ) س
ـضمونه م ـي ف یتعدى اتجاه وهو مؤلفه، عن المصنف وفصل األخرى، السلع من كغیرها
ـا بم ـة الملكی وصف الحق هذا على ویخلع واألدبیة المالیة المؤلف لحقوق الحمایة مجرد

الحقلتخوله بمحل واالستبداد االستئثار من . صاحبها
الذهنیة-٢ الحقوق طبیعة تكییف في القانوني الجدل سیاق فریقوفي أنكر ـاءآ، فقه ـن م خر

ـي الحقیق ـالمعنى ب فكرهما نتاج على ملكیة حق لهما یكون أن والمخترع المؤلف على القانون
و والفنیة األدبیة الملكیة أن حیث من وذلك الللملكیة، ـة، مادی ـر غی أشیاء على ترد الصناعیة

ـي ف یختلف المادي غیر الشيء أن شك وال ، المجرد بالفكر إال تدرك وال الحس عالم في تدخل
فیه یتمثل جسم وله بالحس یدرك الذي المادي الشيء عن . طبیعته

الذه خلق من هي التي الفكرة مجرد هو إنما المادي غیر الشيء أن تصورنا إذا نونحن
الفرق هذا ویظهر ، المادة وعالم الفكر عالم بین ما یفصل الذي الواسع المدى أدركنا وابتكاره،

حیث . من
ـك،نإ-١ ذل من النقیض فعلى الفكر أما بها، واالستئثار علیها باالستحواذ ثمارها تؤتي المادة

بحی آخر إلى شخص من وباالنتقال ، باالستئثار ال باالنتشار، ثماره ـریؤتي أكب إلى یمتد ث
، أذهانهم في ویستقر به یقتنعون الناس من ممكن أتىذوعندئعدد قد الفكر بأن القول یمكن

یحتاج الفكر أن صحیح ، ـاقإثماره ش عمل العقلي المجهود أن شك وال عقلي، مجهود لى
هو جزاءه إن بل الملكیة، هو حتماً لیس المجهود جزاء ولكن ذلكومضن في شأنه ، األجر

فكري أو مادي آخر عمل أي . شأن

                                                 
لعربة/ د)1( الجزائر(أحمد بجامعة القانون العربي) أستاذ الوطن في المجاورة والحقوق المؤلف حقوق ـى-أوضاع إل مقدم بحث

للتر العربیة ـةالمنظمة العربی ـشریعات الت ـار اط في العربي الوطن في المؤلف حقوق عن اصدارها في والعلوم والثقافة بیة
١٩٩٩تونس–والدولیة
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ـذا ه ـن ولك عمله، على المالي الجزاء في حقه المخترع أو المؤلف على ینكر أحد وال
م طبیعتها في تتنافى التي الملكیة هو لیس الماليالجزاء الحق هو بل الفكر، طبیعة أوع للمؤلف

بع معقولة ولمدة حیاً دام ما فكره استثمار احتكاره في وفاتهالمخترع . د
         :  

بهذا) ( الفكر نتاج تقیید وجب فقد ثم ومن منها، جزء هو بل بالشخصیة لصیق الفكر أن
یمكن أن شأنه من الذي األدبي، الحق للمؤلف المالي الحق جانب إلى فیوجد األساسي، االعتبار

یبی أن بعد حتى ـستردالمؤلف ی أن له یبدو وقد ، فكره في النظر یعید أن للناشر، المالي حقه ع
وبذلكمن الناشر، یعوض أن بعد یتلفه أن وله بل ، نشره سبق ما ـعالتداول یرج أن ـستطیع ی

ـصرفاً ت مادي، شئ في یتصرف من أما التصرفات، من إجراؤه له سبق فیما المنفردة بإرادته
الم بإرادته له فلیس ، تعویضباتاً مقابل في ولو التصرف هذا في یرجع أن . نفردة

ـذي) ( ال ـو ه الفكر صاحب كان وإذا ، به االستئثار في ال انتشاره، في الفكر حیاة أن
وجهین من له شریكة فاإلنسانیة فكره، نتاج : ابتدع

إال)   ( اإلنسانیة تقدم عدم في المتمثلة العامة المصلحة تقتضیه ـشاروهو انت بفضل
. الفكر

سلسلة)    ( في حلقة إال لیس ففكره لإلنسانیة، ما نحو على مدین الفكر صاحب أن
سبقه بمن استعان فقد حقه، من أعان قد كان إذا فهو حلقات، وتتلوها حلقات، . تسبقها

التفرقة هذا هووتقتضي كما مؤبداً حقاً المخترع أو المؤلف حق یكون أال ـة، الملكی في الشأن
ـق ح ـة فالملكی الملكیة، صفة المخترع أو المؤلف حق عن ننفي أن یجب ذلك أجل من المادیة،

مؤ ـةباستئثار محكم ـه كیفت وقد ، مؤقت استغالل حق المخترع أو المؤلف حق أن حین في ، د

بأنه الفرنسیة موقوت: النقض الستثمار احتكاري امتیاز )١(حق

الدكتور انتهى تكییفها/ وقد في بأنهلسنهوري الذهني الحق ـو: لطبیعة ه بل ، ملكیة حق لیس
ـع یق أنه إلى المقومات هذه وترجع الخاصة بمقوماته الملكیة حق عن یستقل ، أصلي عیني حق

مادي غیر شیئ . على
الدكتور فیقولویقرب التعریف هذا في المعنى ـذهني: السنهوري ال ـق الح ـق(إن ح

ا) المؤلف كسائر ـذهحق ه ـه ب ـد وتبتع ـادي، م غیر شيء على یقع أنه وخصیصته ، لحقوق
ـي ف األصلي العیني الحق مشاركة من یمنعه ال ذلك ولكن ، ملكیة حق یكون أن عن الخاصیة

                                                 
ص/ د)1( السنهوري الرزاق سابق٢٨٠عبد . مرجع
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ـر غی ـشيء ال هذا كان وإن معین شيء على مباشرة تنصب سلطة كونه حیث من خصائصه،
السلطة وهذه حمادي، في كافةقنافذة . الناس

الدكتورویعل جمیعي/ ق الباسط ـاء)١(عبد فقه بین السابق الخالف من السنهوري أورده ما على
فیقول الذهنیة الحقوق طبیعة تكییف بشأن المسألة: القانون هذه في مصر في الفقه ففریق: انقسم

إذ حقیقیة، ملكیة حق هو المخترع أو المؤلف حق أن إلى ،إنیذهب ـة الملكی حق مقومات فیه
ـدذاوإ مؤب ـر غی الملكیة حق یكون أن من الفریق هذا نظر في یمنع ما یوجد فال التأبید نقصه

األساتذةویعزو إلى القول هذا جمیعي ـصور/ الدكتور من ، غانم اسماعیل مرسي، كامل محمد
ال فرج المنعم عبد ، منصور ـسیینصمصطفى الفرن الفقهاء إلى یعزوه كما ، ،: دة ـران جوس

ورزبنكا مارتي . ینو،
ـيویذهب ف ـتغالل لالس احتكار ولكنه ملكیة، بحق لیس الحق هذا أن على آخر فریق

ـى إل ـاه االتج ـذا ه ویعزو األدبي، جانبه في الشخصیة حقوق من وحق ، منه المالي الجانب
شحاته،/ األساتذة شفیق مرقس، سلیمان ، كیرة حسن البدراوي، المنعم عبد ، عرفه علي محمد

الطن المنعم إاملي،عبد یعزوه الفرنسیینكما الفقهاء روبییه،: لى وبیكار، وریبیر بالنیول ، دیبوا
أندییر المور . جولیودى

                          
   ): ( 

الخفیف: أوالً علي الشیخ المعنویة)٢(یقرر الحقوق ـیاءأن أش ـى عل وتنصب ترد التي وهي
واالختراعات، كاألفكار ، والفكر بالعقل تدرك وإنما ، الحواس من بحاسة تدرك ال معنویة
، ـشاطه ن أو وخیاله الحق صاحب فكر ثمرة هو مادي، غیر شيء على سلطة عن عبارة

وحق الفنیة مبتكراته في الفنان وحق علمیة، أفكار من ابتدعه فیما المؤلف المخترعكحق
ـث حی من وذلك الملكیة، من خاصاً فرعاً تعد الحقوق هذه فإن ، الصناعیة مخترعاته في
ـت كان وإن ، ـصرف والت االستغالل حق لصاحبه وتخول شيء على تنصب سلطة كونها

مؤبدة تكون أن یصح وال االستئثار، تقبل ال طبیعتها بحكم الحقوق . هذه

السال: ثانیاً عبد الدكتور العباديویقرر ـا)٣(م منه أوسع اإلسالمیة الشریعة في الملك دائرة أن
بذاته معیناً مادیاً شیئاً الملك محل یكون أن اإلسالمیة الشریعة تشترط ال حیث القانون، في

                                                 
االستاذین)1( وإضافات تعلیقات للسنهوري/ راجع الوسیط على الفقي ومصطفى ، جمیعي الباسط به-عبد ـزءالمطبوعة الج امش

ص٨ الوسیط . ٢٨١من
ص)2( اإلسالمیة الشریعة في سابق١٤الملكیة . مرجع
ص)3( اإلسالمیة الشریعة في سابق٢٣٤الملكیة .  مرجع
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ـى معن في دخوله یمكن ما كل للملكیة محالً یكون أن یصلح وإنما ، الخارجي الوجود في
ال على والمنافع األعیان من ـيالمال ف ـو ه لما المحدد والمعیار ، الفقهاء أقوال من راجح

هو المال شرعاً: معنى به االنتفاع إباحة مع الناس بین مالیة قیمة للشيء یكون وعلى. أن
: ذلك

في المال مسمى في داخل المادي، غیر بالشيء القانون سماه والذي المعنوي الحق فمحل
قا إذا فإنه ثم ومن اإلسالمیة، وجدتالشریعة قد الملك حقیقة تكون الناس ألحد به االختصاص م

. فیه
ـن م ـشيء ال احتواء معناه لیس اإلسالمي الفقه في الملك في المقصود االستئثار أن كما
والتصرف أحد، فیه التصرف في یعترضه فال ، غیره دون به یختص أن معناه إنما المالك، قبل

طبیعتها بحسب األشیاء في یختیكون ـنلذلك م الشریعة في الملك أنواع في التصرف مدى لف
المنفعة ملك طبیعة إن بل الملك، معنى لتحقق التأبید تشترط ال أیضاً والشریعة ، آخر إلى نوع

مؤقتاً الملك یكون أن تقتضي المستأجرة العین في كما . مثالً
صاحب أن بمقولة معینة، بمدة المعنوي الحق یتأقت أن بد وال كان قدفإذا المعنوي الحق

ورقیها، البشریة لتقدم ضروري جهده أن كما له، خالصاً جهداً لیس فهو غیره، جهد من استفاد
الشریعة في الملك دائرة عن یخرجه ال التأقیت هذا فإن مؤبداً، حقه یكون أال ذلك مقتضى ومن

اإلسالمیة
المعنویة الحقوق لطبیعة تكییفه في العبادي الدكتور أن نوعاً) الذهنیة(ویبدو اعتبارها إلى یمیل

یقول السیاق هذا وفي ، الملكیة حقوق ـسمى: من م ـي ف تدخل المادیة غیر األشیاء كانت ولما
ـام ق ـد وق شرعاً بها االنتفاع ومباح الناس بین مالیة قیمة لها ألن اإلسالمیة، الشریعة في المال

باعتبا تنظم أن یمكن األساس هذا فعلى ، بها الملكاالختصاص أنواع من نوعاً . رها
إطالقه على نأخذه أن ینبغي ال العبادي الدكتور كالم أن ـورإال جمه رأي على حملناه إذا إال ،

هو المال أن إلى ذهبوا الذین للحنفیة خالفاً والحنابلة والشافعیة المالكیة من أمكن: الفقهاء ما كل
جا عادیاً انتفاعاً به واالنتفاع وإحرازه الحیازته حاالت غیر في المالضئزاً یكون ال ولذا رورة،
حیز لها مادة أي األعیان من عیناً إال . عندهم

ـي الت األدبیة الملكیة تكون ال ذلك وعلى ، األموال من الحنفیة عند الحقوق وال المنافع تعد وال
كالملكی األدبیة الملكیة معنى في ما كل وكذلك ، المال من الوضعي الفقه الصناعیةیقرها . ة

ـون یك أن المال في یشترطوا لم فإنهم والحنابلة، والشافعیة المالكیة من الفقهاء جمهور عند أما
ـن ع ومنعه علیه التسلط صاحبه مكنة في یكون بأن اكتفوا بل حسیة، حیازة حیازتها یمكن مادة

ب ـع تمن ألنها ، أمواالً عندهم المنافع كانت ولذا مصدره، بحیازة ولو ـصادرها،غیره م ـازة حی
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بها االنتفاع ـاًباالستیالءویتحقق عین یكون قد الجمهور عند المال فإن ولذا ، المصادر تلك على
كالمنافع عین غیر یكون . وقد

قالوا الفقهاء جمهور أن ـبحمنإن: كما وأص به التعامل جرى إذا ، ماالً یعد ما الحقوق
هذا على وصفها یعدو ال حیث مالیة، قیمة ـواعذا أن ـن م ـي ه التي المنافع من تعد أن النحو

بأنه)(المال للمال تعریفه في الفقهاء جمهور القانون وافق )٢(وقد
الدكتور: ثالثاُ یقرر أیضاً السیاق هذا حمید/ وفي بن ـاصالح م الفقهاء جمهور عند المال أن

التأمل عند المنافع وأن ، منافع أو أعیان إما وهو به منتفعاً ـفةكان ص ـي تعط التي هي
أي ـاً عین كان ولو بمال، فلیس نفع على یشتمل ال فما للمنافع، أو لألعیان سواء ، الشمول

المالیة مناط هي التحقیق عند المنفعة )٣(أن

الموافقات في الشاطبي اإلمام قول الشأن هذا في ـود: " ویحضرنا تع ـي الت هي المنافع
أ ال ، بالمصالح العباد العلى الدرهم أو األرض فذات الذوات، ذات،نفنفس هي حیث من فیها ع

حائزه على یعود ما به یشترى والدرهم تزرع، األرض ان حیث من بها المقصود یحصل وإنما

)٤(بالنفع

التملیك وقبوله األموال مصطلح إلى انتمائه عن فضالً الذهني الحق من المالي والجانب
والمعا والتناووالتملك فيضة وقفه عند یساهم واإلسقاط : زل

ـط-١ فق ـع الطب ـعار بأس ـة، التكلف عالیة واألدبیة العلمیة والمصنفات والمراجع الكتب توفیر
بأبحاثهم قیامهم لتیسیر والعلماء . للباحثین

والخاصة-٢ العامة المكتبات فقطوالمتخصصةتزوید التكلفة بأسعار العلمیة والمراجع بالكتب
تتس ال السوقحین بأسعار والمراجع الكتب تلك القتناء المكتبات هذه میزانیات . ع

ـاتهمإهداء-٣ جامع تمدهم ال حین ، بالجامعات العلم طالب من المحتاجین إلى الدراسیة الكتب
أید وتضیق شرائهایبها عن . هم

ـفإننا وق ـن ع الحدیث بصدد ونحن نفرق أن حمید بن صالح الدكتور یرى كما یجب
ـورةال ص أو ـد المجته نفس في راسخة ملكة أو مجرداً حقاً االجتهاد كون بین ، الذهنیة حقوق

ـة، الذهنی ـة الفكری الصور فیها تجسدت عینیة، حسیة صورة كونه وبین مجردة، ذهنیة فكریة
                                                 

الخفیف)1( علي اإلسالمیة–الشیخ الشریعة في ص–الملكیة سابق١٢هامش مرجع
بالنقود)2( تقویمه یمكن أي مالیة قیمة ذي حق الذهنیةكل الحقوق من المالي الجانب أو عینیاً أو شخصیاً الحق هذا كان سواء ، :

الفقي/ د الحق-محمد نظریة في .   ١٣٤ص–دروس
ص)3( حمید بن صالح سابق١٧الشیخ .   مرجع
للشاطبي)4( بیروت–الموافقات المعرفة ـ–دار .    ١٦٦ص١ج
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ـي ف ـد للمجته ـرر یتق ـث حی وإبداع، ابتكار أو اختراع أو أدبي أو علمي مصنّف عنها وتولّد

األخیرة العلميالصورة نتاجه على مالیة قیمة ذو )١(حق

    )    : (  
هما نظریتان للمؤلف واألدبي المالي الحقین استقالل أو اتحاد فكرة : یتنازع

االزدواج-١ وهما:نظریة اآلخر عن منهما كل منفصالن مستقالن حقان للمؤلف أن : وترى
المالي األدبيالحق والحق ، .

المؤلف-٢ حق وحدة من:نظریة المالیة ذمته في دخوله أو المؤلف حق انقسام استحالة وترى
كان فإذا عنها ینفصل ال الشخصیة لهذه مظهراً ویعد بشخصیته یرتبط المؤلف حق ان حیث
ـف المؤل ـق وح ذاته المصنف هو مصدرها فإن المصنّف استغالل عن أرباح أو إیراد ثمة

ثمفی ومن ، ذاته المصنف على حقه هو ـسا: ها لی للمؤلف المالي والحق األدبي الحق فإن
ـؤثر ی الجانبین من وكل واحد حق من مختلفان جانبان هما بل اآلخر، عن أحدهما مستقلین

اآلخر بالجانب . ویتأثر
بقولهم الوحدة نظریة أنصار على االزدواج نظریة أنصار : ویرد

بأن) أ القول فیهإن جانبان له واحد حق المؤلف واضحةإغفالحق لحقیقة
وفي ، منهما كل طبیعة في جوهریاً اختالفاً اآلخر عن منهما كل یختلفان الجانبین هذین أن هي

جانب كل على تسري التي . األحكام
منهما: فأوالً لكل القانونیة الطبیعة حیث ـق: من ح ـو ه ـف المؤل حق من المالي الجانب فإن

منقولم مال وهو أصلیاً عینیاً حقاً كونه حیث من الخاصة طبیعته له بذاته قائم . ستقل
الشخصیة حقوق من حق هو بل ، أصالً بمال ولیس عینیاً حقاً فلیس األدبي الجانب . أما

ك: وثانیاً على تسري التي األحكام حیث : منهمالمن
وه ، عنه النزول یجوز للمؤلف المالي الحق بعفإن ینقضي مؤقت حق ـوتدو م من معینة مدة

. المؤلف
ـالمیراث ب ـل ینتق دائم حق وهو عنه، النزول یجوز ال ذلك من النقیض فعلى األدبي الحق أما

المالي للحق القانون یمنحها التي الحمایة مدة انقضاء بعد حتى )٢(ویبقى

                                                 
ص)1( حمید بن صالح سا١٧الشیخ .   بقمرجع
القانوني)2( النزاع هذا في ص/ د: راجع السنهوري الرزاق سابق٣٥٩عبد . مرجع
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المؤلف*  حق ازدواج نظریة مصرویناصر في القانون فقهاء السنهوري/ د: من الرزاق عبد
، ـانم غ اسماعیل ، كیره حسن ، البدراوي المنعم عبد ، عرفه علي محمد ، شحاته شفیق ،

منصور مصطفى . منصور
للمؤلف*  المالي الحق دوام ـالي:مدة الم ـق الح أن ـشریعاً وت وقضاء فقها علیه المتفق من

من ورثته إلى ینتقل ثم ، المؤلف حیاة طول یدوم یحظىللمؤلف حیث ذمتهم في فیبقى بعده
القانون یحددها أخرى لمدة القانونیة . بالحمایة

للمؤلف*  المالي الحق مالیا()١(نطاق المصنّف استغالل ) حق
ـأي ب تجاریاً مصنفه استغالل في الحق وحده للمؤلف أن وتشریعاً وقضاء فقها علیه المتفق من

لغیر یجوز وال ، االستغالل طرق من ممنطریقة أو منه سابق إذن دون الحق هذا مباشرة ه
الورثة من . یخلفه

        : 
طر بأي مالیاً مصنفه یستغل أن مایللمؤلف حالیاً المتاحة الطرق أشهر ومن ، كان : ليیق

للمصنف-١ صور أو نماذج نسخ أو ووضعالنشر غیره، بواسطة أو المؤلف بواسطة هاسواء
أو ـر الحف أو الرسم أو الطباعة طریق عن وذلك مقابل بغیر أو بمقابل الجمهور متناول في
ـر المباش ـر غی بالنقل الطریقة هذه وتعرف أخرى، طریقة بأي أو الفوتوغرافي التصویر

وهناك بیانها اآلتي المباشر النقل عن لها تمییزاً ـنتللجمهور، ع ـرة كثی قانونیة فصیالت
النشر حق والرخصمضمون ـشرووسائله الن ـق ح مضمون في تدخل ال التي واإلباحات
سبیل على النقدخبارإلاوالنشر ـذاأو ه ـوع بموض ـصلة ال ذات غیر األمور من وغیرها

المؤلف حق حمایة قوانین في یرید ممن مراجعتها یمكن . البحث،
الثانیة-٢ الطریقة الأما فهي مالیا لمصنفه المؤلف استغالل طرق أومن للجمهور المباشر نقل

ـرات بمبك أو ـون التلفزی أو ـة اإلذاع ـطة بواس العلنیة التالوة صورها ومن العلني األداء
المباشر النقل أن سابقتها عن الطریقة هذه یمیز والذي ـر،الصوت، المباش بالصوت یكون

للجمهور وبیعها المصنف من نسخ بعمل فیتم المباشر غیر . أما
الطریقة-٣ ـاليالثالثةوتتمثل الم حقه في المؤلف تصرف في مالیاً لمصنفه المؤلف الستغالل

استغ في المالي حقه عن للغیر بنزوله أي الغیر إلى مقابلبنقله بغیر أو بمقابل مصنفه، . الل

                                                 
الحقوق)1( مالیة في شلبي: راجع مصطفى محمد ـود–الشیخ والعق الملكیة وقواعد اإلسالمي بالفقه التعریف في دار–المدخل

بیروت العربیة بعدها٣٣١ص١٤٠١النهضة .    وما
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وإذا ، ـالي الم لحقه بیعاً التصرف هذا كان نقدي بمقابل للغیر المالي حقه عن المؤلف نزل فإذا
بغیر عنه لمننزل بدوره عنه ینزل أن المؤلف من الحق تلقى الذي الغیر ولهذا هبة، كان مقابل

مقابل بغیر أو بمقابل . یشاء
    :  

ـر الناش حقوق یقصر بحیث النشر، عقد إلى ، للغیر المالي حقه بیع من بدالً المؤلف یلجأ قد
عق بموجب المصنف ودعلى لطبعة المصنف استغالل حق على الطبعاتالنشر من لعدد أو احدة

ـر ناش ـق طری عن أو بنفسه المؤلف استغالل في حقه استعادة له یحق بحیث معینة، مدة خالل
والناشر المؤلف والتزامات حقوق النشر عقد أساسه على المبرم االتفاق ویحدد . آخر،

        :  
مصنفه، استغالل في المؤلف لجأ بیإسواء الذيعلى المقابل فإن النشر عقد إلى أو المالي، حقه

یقد المؤلف هماأعلىریتقاضاه : ساسین
مقطوع-١ إجمالي بمبلغ الجزافي التقدیر
االتفاق-٢ ویحدد الناشر وبین بینه المشاركة أساس على اإلیراد من مئویة نسبة بتحدید التقدیر

ح على المؤلف حصول ومیعاد طریقة الماليبینهما . قه
        :  

ال ـق الح ـذا ه فإن حیاته، طوال لمصنفاته المالي بالحق یتمتع أن المؤلف حق من كان إذا
خلفائه إلى ینتقل بل المؤلف بموت ـي) ورثته(ینقضي ف المؤلف حق حمایة قانون یحددها لمدة

الحمایة مدة تسمى . دولته،
الوطنیة القوانین ـلوتعنى ك ونصیب الورثة بتحدید خاصة تفاصیل بإیراد المؤلف حق لحمایة

ال الحمایة ومدد المشتركة المؤلفات ومیراث . انونیةقوارث
ـف:           *  المؤل حقوق حمایة نظام من الثالث الباب تناول لقد

م رقم الملكي بالمرسوم الصادر السعودیة العربیة المملكة ـاریخ١١/في ـ١٩/٥/١٤١٠وت ـ ه
المؤلف حقوق ملكیة النتقال طریقین عشرة السادسة المادة وحددت المؤلف، حقوق ملكیة انتقال

ـقاإلرث: هما بطری الملكیة هذه انتقال عن الباب هذا مواد باقي وسكتت القانوني والتصرف ،
الوصیة

با الصادر مصر في المؤلف حق حمایة قانون فإن ذلك من العكس ـموعلى رق ـانون لق
رقم١٩٥٤لسنة٣٥٤ بالقانون ـادة١٩٩٢لسنة٣٨والمعدل الم من الثانیة الفقرة في نص قد

أنه على عشرة لیكون: " الثامنة غیرهم، أو الورثة من بالذات أشخاصاً یعین أن للمؤلف یجوز
الوصیة فیه تجوز الذي القدر ذلك في المؤلف جاوز ولو المالي، االستغالل حقوق "لهم
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السنهوري الرزاق عبد الدكتور یقول النص لهذا شرحه ـفإن: وفي للمؤل یجیز النص
ـق الح ـذا به یوصى أن فیصبح وارث، لغیر أو لوارث المالي، االستغالل في بحقه یوصى أن

واحد وقت في وارث ولغیر لوارث أو أصالً وارث لغیر أو الباقین، دون الورثة . ألحد
ا أن یقرر النص أن ـونكما تك فقد التركة بثلث یتقید ال المالي بحقه وصیته في لمؤلف

التركه كل تكون قد بل تركته ثلث من أكثر مصنفاته او مصنفه استغالل في المالي حقه قیمة
ـده تقیی دون الحكم لهذا الذكر السالف النص تقریر في السبب السنهوري الدكتور ویرجع

ا بأن اإلسالمیة الشریعة بأحكام ذلك ـففي المؤل حق أن إلى التركه، ثلث في إال تنفذ ال لوصیة
مادي غیر شيء على یقع معنوي حق هو لمصنفاته المالي االستغالل ـنفي م لیس إذن فهو ،

ـي ف ـدها وح ـالمي اإلس المشرع إلیها ینظر والتي المادیة، األشیاء على تقع التي األموال قبیل
ال أن حیث ومن والوصیة، المیراث أحكام منتقریر به ألصق فهو المؤلف فكر نتاج هو مصنف

بالوصیة فیه التصرف في حریة أكثر كان ولذلك مادیة، أشیاء على تقع التي ـ. )١(أمواله نونح
التس هذا على والبنتحفظ إلیهنمییب ـز.ل یجی ـانون الق أن هو إلیه النظر نلفت أن نرید والذي

وقف یجوز فهل ، به والوصیة المالي حقه هبة ذلكللمؤلف بیان عن القانون سكت لقد بالقیاس؟ ه
           :  

ـف للمؤل المالي الحق قضیة أثار قد اإلسالمي الفقه أئمة من أحد یكون أن نتوقع ال نحن
ال یتعلمون الصالح السلف كان فقد مالیاً، مصنفه باستغالل ـروضواستئثاره ف ـن م باعتباره علم

اهللا لوجه طلباً الناس ویعلموه تعالىتعالىالكفایة، لقوله امتثاالً للدنیا، طلباً ال اآلخرة، : " والدار
حر یرید كان حرثمن یرید كان ومن حرثه، في له نزد ـيثاآلخرة ف وماله منها نؤته الدنیا
نصیب من ثم٢٠آیة" اآلخرة ومن ، كانواالشورى ـمیفإنهم ه ، وحدهم السوء علماء أن رون

ـه ب ـشتروا ی أن أجل من ظهورهم وراء ینبذوه أو یكتموه أن إما فهم بالعلم، الدنیا یأكلون الذین
تعالى قوله ذلك في یتأولون وكانوا ، قلیالً ـه: " ثمناً لتبیننّ الكتاب أتوا الذین میثاق اهللا أخذ وإذ

ظهورهم، وراء فنبذوه تكتمونه، وال یشترونللناس، ما فبئس ، قلیالً ثمناً به آل١٨٧" واشتروا
ـریم التح ـذا ه على الدالة النصوص لورود العلم، كتمان حرمة في قناعتهم عن فضالً عمران

تعالى: ومنها یعلمون: " قوله وهم الحق لیكتمون منهم فریقاً اهللا١٤٦" وإن صلى وقوله البقرة
وسلم ألجم: " علیه فكتمه علماً علم نارمن من بلجام القیامة یوم اهللا ("ه

علیه)٢ اهللا صلى وقوله
وال: " وسلم للناس یبینه أن النبیین على أخذ ما المیثاق من علیه وأخذ إال علماً عالماً اهللا أتى ما
("یكتمه

٣(

                                                 
ل)1( صالوسیط كذكل٣٩٧لسنهوري ـة/ المستشار: وراجع الفكری الملكیة حمایة المنشاوي الحمید ـامعي–عبد الج ـر الفك دار

.    ٤٩ص٢٠٠٣
الترمذي)2( قال هریرة أبي حدیث من وصححه والحاكم حبان وابن ماجه وابن والترمذي داود أبو حسن: رواه .    حدیث
ال)3( العالم فضل في نعیم أبو مسعودأخرجه ابن حدیث من .   عفیف
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إلیهاإلمامولعل ذهب فیما یقرر للناس، العلم تعلیم وجوب في قناعته من انطالقاً القرافي
الف المفي بعد والسبعین الخامس ـتارق تح تندرج ال العالم اجتهادات أن الفروق، كتاب من ئتین

، ـان والكتم االحتكار تحت تقع أن من خشیة وذلك بموته، ورثته إلى تنتقل التي الحقوق طائفة
وسلم علیه اهللا صلى قال كما بها، انتفاعه ینقطع اب: " وبالتالي مات إالنإذا ـه عمل انقطع آدم

ثالثم به: ن ینتفع ("علم
١(

من العلم كتاب في الغزالي حامد أبي اإلسالم حجة ذكر منإوقد جملة الدین علوم حیاء
واألثاألحادی علماءواآلثار وورع وورعه بالعلم الدنیا أكل وكراهة العلم كتمان حرمة في قوال

علیه الدنیوي األجر طلب عن . عصره
یطرح الذي السؤال یبقى وهوولكن ـت: نفسه یثب ـا م اإلسالمي المشرع عن ورد هل

الذهنیة، الحقوق من المالي بالجانب ـااعترافه وم التجاري النطاق على استغاللها تم ـیحإذا یب
فكره وثمار عقله بنتاج االنتفاع الذهني الحق السؤال؟لصاحب هذا على اإلجابة في ویحضرنا

األحادی من منهاثجملة الشریفة . النبویة
وسلم-١ علیه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب أن عنه اهللا رضي الخدري سعید أبي عن روى ما

الحي من واحد فقال العرب، أحیاء من بحي فمروا غزوة، في فإن: كانوا راق من فیكم هل
ـاً قطیع فأعطى فبرئ الكتاب، بفاتحة اهللا رسول أصحاب من رجل فرقاه لدغ؟ قد الحي سید

أص فابى الغنم، یسألوامن حتى یقتسموه أن اهللا رسول ـهعنهحاب علی اهللا صلى اهللا رسول
قال: فقال. وسلم رقیته؟ ،: بم الكتاب ،: قالبفاتحة ـذوها خ ـة؟ رقی ـا أنه ـدریك ی فما

بسهم فیها معكم لي " واضربوا
علم على وإنما ، الفاتحة قراءة على األجر أخذ لیس الحدیث هذا في أنوالشاهد الصحابي

وسلمفات علیه اهللا صلى للرسول ضرب الذي الغنم قطیع كان وقد شرعیة، رقیة الكتاب حة
الصحابي ذلك ذهن لنتاج ثمرة بسهم الكتابفیه بفاتحة الرقیة إلى .وتوصله

قال-٢ وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول أن بسنده البخاري رواه ـه: (ما علی أخذتم ما أحق إن
اهللا كتاب ،والشاهد) أجراً ـتالوة ال ثواب به یراد ال فیه األجر أن الشریف الحدیث هذا في

ویقفون تالوته حق یتلوه حتى للناس القرآن تعلیم على المادي المقابل أو العوض به یراد بل
أو للمعلم الذهني للحق المالي الجانب هو إنما الحدیث هذا في واألجر وأحكامه، معانیه على

بل الكریم، للقرآن جعلالمفسر قد علیه المتفق الحدیث في وسلم علیه اهللا صلى الرسول إن

                                                 
وفاته)1( بعد الثواب من اإلنسان یلحق ما باب في صحیحه في مسلم اإلمام .    رواه
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في ورد حیث بضعها، به یستحل لها مهراً الكریم القرآن من یحفظه ما للمرأة الرجل تعلیم
علیه المتفق القرآنهاكزوجت: " الحدیث من معك " بما

األ به تستحل ومهراً عوضاً القرآن تعلیم كان أولبفإذا باب فمن ، ـىضاع عل ـوض الع أخذ ى
ـرآن الق دون ما على العوض أخذ ذلك من واألولى ونشره، أحكامه وبیان معانیه وتفسیر تعلیمه

المؤلفین مؤلفات من )١(الكریم

العلمإو-٣ ـاتهم لمؤلف ـالي الم بالجانب االنتفاع عن تورعوا قد المتقدمون العلماء كان ،ذا ـة ی
إل ترجع قد عندهم قامت علىألسباب حرصهم ـرةى اآلخ والدار اهللا لوجه طلباً العلم نشر

ـدام النع ـاً تجاری ـاتهم مؤلف نشر استحالة إلى ترجع وقد باستغالله، االستئثار عن وتنزهاً
ترجع وقد ، الفوتوغرافي والتصویر الصوتي والتسجیل ـاسإالطباعة الن ـرف ع أن ـى ل

الق وابتكاره الذهن نتاج على یضفي یكن لم الزمن هذا في المالیةوتعاملهم ذلك. یمة وعلى
وأضفى زماننا في العرف تحول إذا ـصفةفإنه ال ومنافعه وابتكاره وخلقه الذهن نتاج على

واسع، نطاق على تجاریاً نشره إمكانیة إلى بالنظر مالیة قیمة ذا النتاج ذلك وأصبح المالیة
والناشرین المؤلفین طباع إلیه ومالت وعلیه به التعامل بعدمحالًوأصبحوجرى ، لتعاملهم

واالستئثار علیه التسلط من بناءبهتمكنهم األموال من یعد الوصف بهذا الذهني النتاج فإن
ما اعتباره له اإلسالمیة الشریعة في العرف أن على بناء وذلك وتعاملهم، الناس عرف على

ن یعارض ال أنه الدینصدام أصول من أصل مع یتصادم وال اً

                                                 
الدكتور)1( ص/ الشیخ حمید بن سابق٢٠صالح .   مرجع
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  /    
"  "  

ـة حمای ـراض ألغ الصادرة الدولیة االتفاقات وكذا العالم، دول لغالبیة الوطنیة القوانین تعترف
مؤخراً تسمیته على اصطلح ما أو الذهنیة الحقوق من المالي بالجانب المتصلة التجاریة المسائل

ا من بعدد الفكریة، ـةبالملكیة الذهنی للحقوق التقسیمات أو ـة(ألشكال الفكری ـة الملكی ـوق ) حق
للفكر ثماراً نعرضباعتبارها وسوف ،واالبتكار ـوق الحق هذه ألشكال بإیجاز المقدمة هذه في

بالتعریف ذلك نعقب الفرعیةثم والمصنفات األشكال هذه .بأهم
    )  (         
المؤل: أوالً هذا : فحق مصنفات وتشمل والفنیة األدبیة بالملكیة تسمیته على اصطلح ما وهو

یلي ما : الحق
ـذه-١ ه ـذت اتخ ـواء س ـون، والفن واآلداب العلوم مختلف في المكتوبة المبتكرة المصنفات

نشرة أو مطویة أو كتیب أو كتاب شكل . المصنفات
اإلذاعی-٢ كالتسجیالت شفویاً تلقى التي ـبالمصنفات والخط ـرات والمحاض ـة والتلفزیونی ة

یماثلها وما واألناشید واألشعار . والمواعظ
ـزف-٣ والخ ـت والنح ـر والحف التشكیلي والفن والتصویر الرسم فنون في الداخلة المصنفات

الزخرفیة والفنون الفنیة(والعمارة المصنفات علیه یطلق ما ) وكل
سواء-٤ التطبیقیة الفنون ـصنفاتكانتمصنفات م أو جغرافیة خرائط أو صناعیة أو حرفیة

العلوم أو الطبوغرافیا أو بالجغرافیا متعلقة . مجسمة
البصریة-٥ والسمعیة السمعیة، والمصنفات المرئیة التصویر . مصنفات
بیانات-٦ وقواعد برامج من اآللي الحاسب . مصنفات

المخترع: ثانیاً ب:حق تسمیته على اصطلح ما الحقوهو هذا مصنفات وتشمل الصناعیة الملكیة
االختراع-١ . براءات
الصناعیة) الرسوم(التصمیمات-٢ . والنماذج
المتكاملة-٣ المتكاملة(الدوائر للدوائر الطبوغرافیة أو التخطیطیة ) التصمیمات
التجاریة-٤ القیمة ذات عنها المفصح غیر السریة التجاریة(المعلومات ثلم) األسرار

                                                 
عوض/ د: راجع)1( الدین محي القانونیة–محمد الناحیة من الفكریة الملكیة سجل–حمایة في منشور ـيبحث العلم ـى الملتق

بالریاض التقنیة ـوم١٤٢٠للكلیة بالمرس ـصادر ال السعودیة العربیة المملكة في المؤلف حق حمایة نظام كذلك وراجع ، ـ ه
رقم وراجع١٩/٥/١٤١٠وتاریخ) ١١/م(الملكي ، ـ رقم: ه المصري المؤلف حق حمایة ـدل١٩٥٤لسنة٣٥٤قانون المع

م١٩٩٤لسنة٢٩بالقانون
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التحضیر–التولیفات–التركیبات( ووسائل وطرق ـشمله) النماذج–أسالیب ت قد مما وغیرها
التجاریة القیمة ذات السریة المعلومات . مبتكرات

الذهنیة الحقوق أهم هي الفكریة(هذه الملكیة ـوانین) حقوق الق ـب بموج حالیاً المشمولة
الدول واالتفاقات الدول، من للكثیر ـيالوطنیة نعن وسوف ، إجماالً أوردناها األطراف، متعددة یة

ب بالتعریف ـدنيأبرزهاحاالً الم ـانونین الق فقهاء مسلك غرار على حمایتها مع ال یتناسب بما ،
ـة إمكانی ـى إل االنتباه لفت مع یتناسب بما وإنما الدولیة، االقتصادیة العالقات وفقهاء والتجاري

العین الحق من المالي الجانب واالبتكار،وقف واإلبداع الفكر ثمرات من بوصفها علیها الواقع ي
ـي الت ـصنفات والم المؤلف بحق التعریف في ذكرناه أن سبق ما نكرر لن الشأن هذا في ونحن

ـةحوضولیشملها الملكی ـوق بحق ـف التعری ـى عل ـدیثنا ح نقصر سوف فإننا وعلیه دالالتها،
: الصناعیة

المخترع: أوالً االخ( حق ) : تراعبراءات
بأنه المخترع حق منقول: یعرف على یقع أصلي عیني مادي(حق غیر شيء على ـو) أي وه

واإلبداع الفكر ثمرات من )١(ثمرة

هما أمرین في المخترع حق : ویتمثل
ستأتي-١ شروط أربعة حقه استوفى متى اختراع براءة . منحه
ف-٢ حق من غیره دون لمالكها البراءة هذه تخوله ـعما بجمی ـصادیاً اقت االختراع استغالل ي

ذلك في ملتزماً الوطني قانونه یحددها ، البراءة لنوع تبعاً تختلف زمنیة لمدة المشروعة الطرق
الصلة ذات الدولیة . باالتفاقات

         ) : (  
هو-١ وهذا ابتكار على االختراع ینطوي منأن المخترع، حق حمایة علیه تقوم الذي األساس

وإبداعاته وابتكاراته اإلنسان فكر ثمار من ثمرة كونه . حیث
فنون-٢ في قبل من معروفاً یكن لم جدیداً االبتكار یستحدث  . اإلنتاجأن
أو-٣ ـة الزراعی أو ـصناعیة ال ـه مجاالت في االقتصادي لالستغالل قابالً االختراع یكون أن

االستهالكیةال أو . خدمیة
االختراع-٤ استغالل عن ینشأ العامإخاللأال بالنظام أو العامة . باآلداب

                                                 
ص)1( للسنهوري سابق٤٥٠الوسیط .     مرجع
ص)2( نفسه  .   ٤٥١المرجع
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       :  
المخترع حق لحمایة القانوني األساس ـة(یتنازع الملكی ـصنفات م ـائر وس ـراع االخت براءات

الذكر آنفة : نظریتان) الصناعیة
الكامل) هماأول( اإلطالق فكرة على تقوم التي الملكیة حقوق من المخترع حق اعتبار إلى تستند

.والدوام
ـى) والثانیة( عل ـاً واقع أصلیاً عینیاً حقاً وتعتبره الملكیة، حقوق نطاق عن المخترع حق تخرج

قا ـت كان التي النظریة وهي واالحتكار، االستئثار نظریة إلى كثیراً وتقربه ـلمنقول، قب ـة ئم

في: وترى)١()تریبس(اتفاقیة للمخترع المجتمع یمنحها مكافأة سوى لیست االختراع براءة أن
ـل لعم ـداً ولی باعتباره ، إلیه توصل الذي االختراع أو االبتكار الستغالل مؤقت احتكار شكل

مقابل في الذهنیة لجهوده وثمرة ـإفصاحالمخترع ك یتمكن حتى ، االبتكار عن ذيالمخترع ل
ـن م ، ـرع للمخت ـررة المق االحتكار فترة انقضاء بعد االبتكار موضوع الصناعي بالفن صلة
ـوق حق ـى عل تعد أي عمله یشكل أن ودون المخترع، إذن دون االختراع استغالل أو استعمال

. المخترع
الحمایة لمنح كافیة لیست واالحتكار االستئثار نظریة أن وارتأت تریبس اتفاقیة عقدت ثم
ـد وق الحمایة، هذه تدویل إلیه یستند بدیل قانوني أساس عن وبحثت االختراع، لبراءات الدولیة
اختراعه على المخترع حق أن إلى تستند التي الطبیعي الحق نظریة في المنشودة ضالتها وجدت

الطبی الحقوق معاملة معاملته وتجب كمبدع بشخصه لصیق كحقحق ـاةاإلنسانعیة الحی ـي ف
أثمر،مثالً جهداً بذل الذي الشخص حق ومن ، شاق لعمل ثمرة االختراع كون حیث من وذلك

استئثار به ویستأثر العمل هذا ثمرة یجنى أن اختراع أو ابتكار مناًعن اآلخرین منع من یمكنه
عن الكشف له ویتیح ، اختراعه على ـشیةأسراراالعتداء خ دون ـع المجتم إلى االختراع هذا

علیه اآلخریناالعتداء جانب من تقلیده . أو
ـدود الح ـون تك أن ینبغي فال ، طبیعیاً حقاً اختراعه على المخترع حق كان حیث ومن

، دولة ألیة اإلقلیمیة السیادة أو أوعائقاالوطنیة ـة الحمای هذه تستمد ال حیث حمایته أمام یقف
الحق هو أعلى نظام على ترتكز بل بعینها، دولة سیادة إلى النظرتستند بغض ، نفسه الطبیعي

واستثمارها استغاللها مكان أو االختراع براءة تسجیل مكان أو جنسیته، . عن
ـان البی سالفة الطبیعي الحق لنظریة المؤیدین بین الدائر الفقهي الجدل عن النظر وبقطع

، المخترع حق لحمایة إلیه تستند الذي القانوني األساس تبریر حول لها اتفاقیةوالمعارضین فإن
                                                 

رقم)1( بالملحق الواردة الفكریة الملكیة حقوق من بالتجارة المتصلة الجوانب ـارة) جیم١(اتفاقیة التج ـة منظم إنشاء اتفاقیة من
.    العالمیة
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تریبس) ستریب( اتفاقیة اعتراف ویتضح دیباجتها، في اتجاهاتها وأبرزت النظریة، هذه تبنت قد

التالیة المبادئ من أقرته ما خالل من للمخترع الطبیعي )١(بالحق

ـراءات-١ ب بحمایة القیام في االتفاقیة في األعضاء الدول بین التامة دونالمساواة ـراع االخت
عل ـستورداًتمییز م أو محلیاً منتجاً كونه أو التكنولوجي مجاله أو االختراع مكان أساس ى

االتفاقیة أقرتها التي الحمایة شروط فیه توفرت . متى
حیث-٢ االختراع براءات عنها تمنح التي االبتكارات ونطاق مضمون في االتفاقیة امتدتوسع

والزراعی الطبیة والمستحضرات األدویة إلى ـةنطاقها الحمای لمدة األدنى الحد زیادة مع ، ة
واالجتماعیة االقتصادیة أثاره أو االختراع قیمة كانت أیاً االبتكارات لجمیع بالنسبة وتوحیده

معینة دولة . على
ـن-٣ لم الوطنیة السلطات من تمنح كانت التي اإلجباریة، التراخیص منح نطاق من التضییق

المشم االختراع استغالل في ـنیرغب م تصریح على الحصول عن ویعجز ، بالبراءة ول
ـصالح ل محددة مكافأة مقابل وفي معین قانوني وتنظیم خاصة لشروط وفقاً وذلك ، صاحبها
في تریبس اتفاقیة توسع أن شك وال باالستغالل الترخیص منح قرار یحددها البراءة صاحب

والتضیی البراءات عنها تمنح التي االبتكارات ونطاق ـراخیصمضمون الت منح نطاق من ق
حق وجد وهكذا ، للمخترع الطبیعي بالحق االتفاقیة من اعترافاً یعد ، الستغاللها اإلجباریة

المحلي النطاقین على لحمایته القانوني األساس ـاللوالدوليالمخترع خ ـن م دولة كل في
اتفاقیة خالل ومن الصناعیة، الملكیة بحمایة الصلة ذات الوطنیة المتصلةالقوانین الجوانب

الفكریة الملكیة حقوق من ) تریبس(بالتجارة
الصناعیة) الرسوم(التصمیمات: ثانیاً : والنماذج

عن عبارة الصناعي ـل) ترتیب(تنظیم: الرسم أج ـن م یستخدم ـاءللخطوط أوإعط ـسلع ال
الجمالمنتجات الناحیة فیه یشترط وال ، غیرها عن یمیزها بما ، الجذاب ـةالشكل القیم أو ـة الی

األلوان استخدام أو العالیة )٢(الفنیة

البعاد: وقیل ثنائي األلوان أو للخطوط تجمیع كل ـىهو عل یضفي األبعاد ثالثي شكل أي أو ،

المنسوجات على الرسوم ذلك في ویدخل ، خاصاً مظهراً صناعي منتج )٣(أي
                                                 

تقدم)1( ما معنى في محمدین/د: راجع وفاء تریبسالحمایة–جالل التفاقیة وفقاً الصناعیة للملكیة الجدیدة-القانونیة الجامعة دار
باألسكندریة  .    ٨٧–٤٩ص٢٠٠٠للنشر

رقم٣٧المادة)2( المصري القانون االختراع١٩٤٩لسنة١٣٢من براءات بشأن
الرشید/ د)3( أحمد بن اهللا المملكة–عبد في وواقعها الفكریة الملكیة عن ـىلمحة الملتق سجل إلى مقدمة ورقة السعودیة العربیة

بالریاض–العلمي التقنیة  . ٢٨ص١٤٢٠الكلیة



 -٢٤-

فهو الصناعي النموذج الس: أما فیه تتجسد الذي ـىالشكل عل ـدل ی والذي المنتج أو لعة
ـاج، االنت عند الحتذائه أعد الذي المجسم الشكل أو للمنتج، المرئیة الخارجیة والصفات المظهر

له مطابقة المنتجات ـا)١(فتأتي علیه ویضفي فیه یصب الذي والقالب الخارجي الشكل حیث من
معیناً رسماً أو حجماً أو هیئة

أمثلته ا: ومن السیارة أوهیكل ـة الریاض أو األناقة صفة علیها یضفي الذي ومنظرها لخارجي
ـاء بن تقوم فهي ، السیارات هیاكل أنواع من ذلك غیر أو العسكریة الخدمة أو التجاریة الخدمة

صناعیة ونماذج رسوم . على
         :   

الصن والنماذج الرسوم تكون متمماًقد جزءا ـد)٢(لالختراعاعیة ق ـر األخی أن ـث حی من ،
ـن م كل كان ولما المرئیة الخارجیة وصفاته مظهره على الدالة والنماذج الرسوم بعض یصحبه
ـي یحم كما یحمیه القانون فإن ثم فمن االبتكار من قدر على ینطوي الصناعي والنموذج الرسم

المؤلف وحق المخترع . حق
       :  

تجعلإن العالم دول مختلف في الوطنیة الفكریة الملكیة قوانین من األعم حمایةالغالب قانون
ـصلة ال قامت إذا إنه حیث من وذلك االختراع براءات لقانون تابعاً الصناعیة والنماذج الرسوم

ال فإنه ما اختراع وبین الصناعي النموذج أو الرسم الرسمبین عن االختراع حمایة فصل یمكن
نهائي كمنتج فیه یتجسد الذي النموذج . أو

         :  
ویتمتع واالبتكار اإلبداع من قدر على ینطوي الصناعي والرسم النموذج من كل كان لما

لحما بالتبعیة القانونیة المؤلفیبالحمایة وحق المخترع حق ـوذجة النم أو الرسم لصاحب فإن ،
الصناعیة والنماذج الرسوم سجل في قیده بعد بالحمایة یتمتع ـشروطالذي وال ـاع لألوض وفقاً

ـه اذن دون استعماله غیره ألحد یجوز وال منتجاته في استعماله حق وحده ، دولته في القانونیة
یتصر أن له أن كما ، قانونه علیها ینص التي الحمایة مدة للغیرخالل ملكیته بنقل فیه . ف

التخطیطیة: ثالثاً المتكاملة) الطبوغرافیة(التصمیمات : للدوائر

                                                 
ص)1( للسنهوري سابق٤٦٢الوسیط مرجع
العمري/ د)2( سویلم الذهني–أحمد اإلنتاج ص–حقوق بالقاهرة والنشر للطباعة العربي الكاتب . ٦٩دار
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صغیر مكون في معین بأسلوب الكهربائیة الوظائف من كبیر عدد ادماج المتكاملة بالدائرة یقصد
وظیفة أداء منه الغرض ـساعالكترونیةیكون ال ـناعة ص في الدوائر هذه تستخدم ما وعادة ات،

اإللكترونیة . واألجهزة
المتكاملة: وقیل الدائرة على: إن أحدها العناصر من مجموعة من مكون نهائي أو وسیط منتج

ـونانشطاألقل یك ـد واح ـون مك في العناصر مع تتكامل التي الوصالت بعض ومن
الكترونیة وظیفة أداء منه . الغرض

ع الدوائر هذه على یطلق أنه من الرغم ـاوعلى حمایته یتم ال أنه إال ، التصمیمات بارة
، للدائرة الخارجي المظهر على الحمایة هذه تستند ال حیث صناعیة، نماذج أو رسوماً باعتبارها

فیها الكترونیة وظیفة له تكون والذي الدائرة في عنصر لكل الطبیعي الموقع على )١(وإنما

تتق:            المتكاملةلم للدوائر القانونیة الحمایة بعدرر إال
ـذه ه صناعة احتیاج حیث من ، الموصلة شبه التكنولوجیا في إحرازه تم الذي العلمي التقدم

المتكاملة الدقةإالدوائر في غایة تصمیمات . لى
التوصل أن من الرغم وكفاءةإوعلى جهداً یتطلب متكاملة لدائرة طبوغرافي تصمیم لى

ـىعا إل دفع الذي السبب كان هذا ولعل للغایة، سهل استنساخه فإن ، ضخمة مالیة وإمكانات لیة
عام واشنطن معاهدة إضافة١٩٨٩إقرار المتكاملة الدوائر ـدةإلحمایة الجدی األحكام بعض لى

المواد في تریبس٣٨–٣٥الواردة اتفاقیة من السادس القسم من
ل الموجز العرض هذا من تشكلوواضح أنها المتكاملة ـرإبداعالدوائر وأكث أعقد ذهنیاً

ـت تح المتكاملة الدائرة مصمم حق یصنف الذي األمر وهو ، العادي االختراع مجرد من تقدماً
الفكر ثمرات من ثمرة بكونها توصف والتي منقول على تقع التي األصلیة العینیة الحقوق طائفة

. واإلبداع
ا من القدر بهذا ـروریاًونكتفي ض ـراه ن ـا م وهو الصناعیة، الملكیة بمصنفات لتعریف

بشقیها الذهنیة الحقوق من المالك الجانب وقف شرعیة مدى والفنیة(لبحث األدبیة الملكیة حقوق
الصناعیة الملكیة الفكریة) وحقوق الملكیة بحقوق تسمیتها على مؤخراً أصطلح ما . وهما

                                                 
ص/ ج)1( محمدین وفاء سابقمر٩٤جالل . جع
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  )  (  
والثاني األول المبحثین في إیراداها السابق المعلومات من بطائفة سریعاً الكریم القارئ : نذكر

بأنها-١ الذهنیة الحقوق ـصب: تعرف تن ـي والت المادیة، غیر األشیاء على ترد التي الحقوق
وابتكا وخلقه الذهن بنتاج االنتفاع . رهعلى

ـة،-٢ ملكی حق لیست أنها إلى الذهنیة الحقوق طبیعة تكییف في الراجح القانوني الرأي انتهى
عینیة حقوق هي أشیاء)١(وإنما على لورودها الخاصة بمقوماتها مستقلة مادیةأصلیة غیر

فكره ناتج هو مادي غیر معین شيء على الحق لصاحب مباشرة سلطة كونها في وتتمثل ،
 . وابتكاره

ـار-٣ أفك من ابتدعه فیما المؤلف حق أن إلى الخفیف علي الشیخ انتهى ـقوقد وح ـة علمی
حیث من الملكیة من خاصاً فرعاً یعد الصناعیة، مخترعاته في تنصبالمخترع سلطة كونه

والتصرف االستغالل حق لصاحبه تخول ، معین شيء . على
الحق-٤ محل أن إلى العبادي الدكتور انتهى القانونیونكما سماه والذي غیرالمعنوي بالشيء

ـه ب االختصاص قام إذا فإنه ثم ومن اإلسالمیة، الشریعة في المال مسمى في داخل المادي،
فیه وجدت قد الملك حقیقة تكون الناس من ألحد

ـشترطو-٥ ی لم الحنفیة عدا والحنابلة والشافعیة المالكیة من الفقهاء جمهور أن إلى انتهینا اكما
حیازتها یمكن مادة یكون أن المال صاحبهفي مكنة في یكون بأن اكتفوا بل ، حسیة حیازة

إذا ماال یعد ما الحقوق من إن قالوا كما مصدره، بحیازة ولو غیره عن ومنعه علیه التسلط
مالیة قیمة ذا وأصبح به التعامل . جرى

یختلفان-٦ جانبین الذهنیة للحقوق أن إلى انتهینا منكما جوهریاً اختالفاً اآلخر عن منهما كل
علیهما تسري التي األحكام حیث ومن منهما لكل القانونیة الطبیعة : حیث

ـده) أولهما( وح ـق الح ـصاحب ل ویتیح منقول على یرد أصلي عیني حق وهو المالي الجانب
ـ للغی ـه عن ـزول الن ذلك في بما ، االستغالل طرق من طریق بأي تجاریاً حقه راستغالل

ـى إل ینتقل حیث صاحبه، موت من فترة بعد ینقضي مؤقت حق وهو مقابل، وبغیر بمقابل
معینة لمدة بالمیراث . الورثة

                                                 
ص)1( العیني الحق تعریف ٢راجع
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األدبي) ثانیهما( إذ: الجانب ـضي ینق وال ـه عن النزول یجوز ال الشخصیة حقوق من حق وهو
بالمیراث الورثة إلى وینتقل األبد إلى . یبقى

إلى-٧ كذلك انتهینا هماوقد المالي الحق لتقدیر طریقین : وجود
ـوم) أ( یق من وبین الحق صاحب بین علیه االتفاق یتم مقطوع إجمالي بمبلغ الجزافي التقدیر

الناشرین من المؤلف(باستغالله األعمال) حق أصحاب من االختراع(أو ) براءات
الحق) ب( استغالل عن الناشئ اإلیراد من مئویة نسبة بتحدید ـشاركةعلىالتقدیر الم أساس

باستغالله یقوم ومن الحق صاحب . بین
ـالي-٨ الم بالجانب االعتراف من اإلسالمیة الشریعة موقف عن الحدیث بصدد ونحن وانتهینا

الذهنیة، الحقوق بعضإمن ذكر الذهنيلى الحق لصاحب والمبیحة لذلك المثبتة النصوص
وإب فكره وثمار عقله بنتاج مالیاً زماننااالنتفاع في العرف أن على ذلك في استندنا كما داعه

قد النتاج هذا أن بحیث المالیة، الصفة وابتكاراته الذهن نتاج على یضفي أصبح ـبحقد أص
ـین وب ـرعین والمخت ـرین والمبتك المؤلفین بین التجاري النطاق على التعامل علیه یجري

ا في معتبر العرف أن حیث ومن له، والمستغلین ـشریعةالناشرین ال ـي ف ـام األحك ستنباط
شرعي أصل مع یتصادم أو نص یعارضه ال دام ما ـود)١(اإلسالمیة وج عدم حیث ومن ،

ـذه ه ـر تعتب فعلیه الذهنیة، للحقوق والتجاري المالي االستغالل من المانع الشرعي النص
الناس وتعامل العرف بمقتضى المنقولة األموال من . الحقوق

كذلك-٩ انتهینا هماوقد أساسین شقین الذهنیة للحقوق أن : إلى
والفنیة- األدبیة الملكیة . حقوق
الصناعیة- الملكیة . حقوق

تسمیته على اصطلح قد الشقین كال وأنموأن ، ـة الفكری الملكیة بحقوق مؤخراً ـالا ك
ا المبحث في أوردناها التي الذهنیة المصنفات من عدد في الخارجي مظهره یأخذ ـانيالشقین لث

ال ـوق حق مصنفات بأهم الموجز التعریف مع الذهنیة، الحقوق تقسیمات ـصناعیة،في ال ـة ملكی
بهذا وقفلیتحدد یتم أن یمكن حیث الذهنیة، الحقوق من المالي الجانب في الوقف نطاق التقسیم

به االنتفاع یباح والتي المتقومة الذهنیة للمصنفات التجاري االستغالل من المالي شرعاًالجانب )ا
: وهي

                                                 
العامة)1( الفقهیة القاعدة على محكمة(بناء ج) العادة المحتار رد في عابدین ابن ذكره ـرك٣٧٥ص٣وما یت ـاس القی أن ـن م

بالتعامل
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أو-١ كتیب أو كتاب شكل اتخذت سواء والفنون واآلداب العلوم مختلف في المكتوبة المصنفات
نشرة أو . مطویة

ترتیل-٢ مجاالت في والتلفزیون المسموعة لإلذاعة صوتیاً المسجلة وتفسیرالمصنفات وتجوید
واأل واألشعار والمواعظ والخطب والمحاضرات الكریم وغیرهاالقرآن . ناشید

ـزف-٣ والخ ـت والنح ـر والحف التشكیلي والفن والتصویر الرسم فنون في الداخلة المصنفات
الزخرفیة والفنون شرعاً(والعمارة به االنتفاع یباح ) مما

ـصنفات-٤ م أو جغرافیة خرائط أو صناعیة أو حرفیة كانت سواء التطبیقیة الفنون مصنفات
أو بالجغرافیا متصلة . الطبوغرافیامجسمة

والبصریة-٥ السمعیة والمصنفات المرئیة التصویر . مصنفات
بیانات-٦ وقواعد برامج من اآللي الحاسب . مصنفات
االختراع-٧ . براءات
الصناعیة) الرسوم(التصمیمات-٨ . والنماذج
المتكاملة-٩ المتكا(الدوائر للدوائر الطبوغرافیة أو التخطیطیة ) ملةالتصمیمات

التجاریة-١٠ القیمة ذات عنها المفصح غیر السریة التجاریة(المعلومات ) األسرار
مما: مثل وغیرها النماذج ، التحضیر وطرق أسالیب السریة، الخلطات ، التولیفات ، التركیبات

التجاریة القیمة ذات السریة المعلومات مبتكرات تشمله . قد
                             

    :  
یطرح والذي الصلة ذات السؤال فإن الذهني الحق من جانباً المالي الجانب كون حیث ومن انه

هو ـاج: نفسه نت عن عبارة هي مادیة غیر منقولة بعین المتعلقة المالیة الحقوق وقف یجوز هل
؟هوابتكاراتالفكر

أن السؤالوقبل هذا على ـوالإجابةنجیب أق ـن م ـة طائف نستعرض النفي أو باإلیجاب قاطعة
الصلة ذات ، والمحدثین القدامى : العلماء

زهرة:أوالً أبو محمد الشیخ اإلمام ـاءإن: یقول الفقه أقوال من نستظهره ـف(الذي وق ـي ف
والحقوق یوقف) المنافع ال مجرداً كان إذا الحق المست)١(أن المنفعةكحق في الأجر فإنه

األعیان إلى تتجه وال شخصیة، الحقوق هذه ألن ، وقفه . یجوز

                                                 
م)1( منفعة وال ماالً لیس ما على المفردة أو المجردة الحقوق إطالق على الفقهي العرف ،: ثلجرى ـرور الم حق ، التعلیة حق

في المرتهن حق ومثل ، االنتفاع حق مجرد إال له یكن ولم الحق لصاحب مملوكة الرقیة تكن لم إذا المسیل حق ، الشرب حق
ـن م ـك ذل وأشباه ، والمرتبات الوظائف في والحق الخلو، وحق ، الوقف في االستحقاق وحق ، الشفعة وحق الرهن احتباس

التي ،الحقوق ـاإلتالف ب تضمن وال فیها الصلح یجوز وال ، قصداً التملیك تحتمل ال انها وقالوا ، أموال بأنها الفقهاء یقول ال
أنه في كالم وال المرتهن كحق الضمان حق من الملك حقیقة بتفویت یلحق فإنه مؤكد حق تفویت فیها كان إذا = إال
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ـه فإن ـا، وقفه ـصح ی العین كانت فإذا العین، هذه یتبع فإنه بعین، متعلقاً الحق كان وإذا
لها تبعاً الحق وقف ....." )١(یجوز

نقول الشیخ ذكره ما على تعلیقنا في : ونحن
انتهینا-١ أن ـىسبق إل ینتهي الذهنیة الحقوق لطبیعة تكییفه في الراجح القانوني الرأي أن إلى

ـة الخاص ـا بمقوماته ـستقلة م أصلیة عینیة حقوق هي وإنما الملكیة حقوق من لیست أنها
ـيء ش على الحق لصاحب مباشرة سلطة كونها في وتتمثل مادیة غیر أشیاء على لورودها

ن هو مادي غیر واالبتمعین الفكر عیناج حقوق كونها في والمعنى علىیهتكار، تنصب أنها
ـصاحبه ل ـون یك الذي المعین الشئ هذا هو فیها الحق محل یعد حیث بالذات، معین شيء

فیه والتصرف واستغالله استعماله . حقوق
ـار-٢ أفك من ابتدعه فیما المؤلف حق أن یرى الخفیف على الشیخ أن إلى انتهینا أن سبق كما

وحق ـهعلمیة كون حیث من الملكیة من خاصاً فرعاً یعد الصناعیة مخترعاته في المخترع
والتصرف االستغالل حق لصاحبه تحول معین شيء على تنصب . سلطة

ـي-٣ ه بعین متعلق حق إذن الذهني ـوب: الحق المكت ـصنف ـاب( الم ـصنف) الكت الم أو
االسطوانة(المسجل أو التصمیم) الشریط أو االختراع براءة غیرأو أو الصناعي والنموذج

ـرة زه أبي الشیخ كالم على بناء فإنه ثم فمن ، إیرادها السابق العشرة المصنفات من ذلك
والمصاحف الكتب وقف على العرف جرى وقد العین، لهذه تابعاً أن)٢(یكون ـدم تق وقد ،

نصا یعارض لم ما الحنفیة عند فقهي مصدر ـف. العرف وق ـواز بج نقول ذلك على وبناء
الذهنیةال الحقوق من المالي جانب

وقالوا:ثانیاً ، متقوما ماالً یكون أن الموقوف في الفقهاء ـق: اشترط تتحق المالیة ـانبأن بإمك
یكون والتقوم ، معتاد وجه على به واالنتفاع ، علّلواب:حیازته وقد ، شرعاً به االنتفاع حل

هو الوقف من المقصود الغرض بأن الشرط، فإذالهذا ، علیها الموقوف للجهة النفع حصول
الشئ فلم) الموقوف(كان حرمه الشارع لكن ذلك فیه أمكن أو ، أصالً به االنتفاع یمكن ال

ال ذلك انتفى حرمة وال حمایة له )٣(رضغیجعل

                                                                                                                                                         
الحقوق=     هذه وقف یجوز المجردة(ال ـرىق) الحقوق وی وقفها، والمالكیة الشافعیة أجاز فقد تابعة، كانت إذا أما واستقالالً صداً

عندهم یتمول ال الحق ألن یصح ال تبعا ولو الحقوق هذه وقف أن د: راجع. األحناف د/ االستاذان ، ـسین ح ـراج ف / أحمد
امام الدین كمال اإلسالمي–محمد الفقه في واألوقاف والوصایا االرث ص–نظام بیروت الحقوقیة الحلبي  .   ٢١٢منشورات

اإلمام)1( زهرة: الشیخ أبو الوقف–محمد في ص–محاضرات القاهرة العربي الفكر ١٢٤دار
ص)2( نفسه .١١٠المرجع
شلبي)3( مصطفى محمد واألوقاف–الشیخ الوصایا ص–أحكام بیروت الجامعیة  .    ٣٥٧الدار
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وقف:ثالثاً الحنفیة فمنع المنقول وقف في اختلفوا ولكنهم العقار، وقف جواز على الفقهاء اتفق
هيال حاالت ثالث في إال : منقول

واألشجار-١ كالمباني ، للعقار تبعاً الوقف في دخل إذا
والخیل-٢ كالسالح وقفه بجواز نص ورد . إذا
ـن-٣ ب ـد محم ـول ق من الحنفیة عند الفتوى علیه ما على وذلك وقفه على الناس تعارف إذا

یوسف ألبي خالفاً . الحسن
جواز الفقهاء جمهور ـره،ویرى لغی ـاً تبع أو ـه بذات مستقالً كان سواء ، بإطالق المنقول وقف

العرف به جرى أو النص به جاء )١(وسواء
كان:رابعاً الوقف بأن مطلقاً المنقول وقف في الحنفیه لخالف شلبي مصطفى محمد الشیخ یعلل

الدوام وجه على به ینتفع أن یمكن والذي التأبید، فیه ـد(یشترط الع) التأبی ـو دونه ـار ق
بقوله. المنقول ذلك على یعقب : ثم

یفوت منعه ألن استقالالً المنقول وقف بجواز األخذ على یحمل ، الواقفین على التیسیر أن على
الضرر بهم یلحق أو الوقف من أغراضهم الناس بعض )٢(على

یناسب:خامساً بما عین كل في یكون التأبید أن یرى زهرة أبو محمد الشیخ أن ـونإال یك فما ها
ـون یك وما علیها، ومن األرض اهللا یرث أن إلى الوقف بدوام یكون عادة للفناء قابل غیر

یكون للفناء فیه(قابالً بقائه) التأبید )٣(بمقدار
الزرقا:سادساً أحمد مصطفى الشیخ ـصوصها: یقول بخ طریقته على نص یرد لم الوقف ان

بالسنة طریقته ثبتت وإنما الكتاب، فيفي عام إجمالي حكم هو السنة في ورد الذي وان ،
حدیث في كما ثمرته تسبل وأن یورث أو یوهب أو یباع أن دون الموقوف أصل یحبس أن
للرأي قیاسیة اجتهادیة جمیعاً فهي الفقه في المقررة الوقف أحكام تفاصیل أما عمر، وقف

مجال فضیلته)٤(فیها آخرویقول موطن في: في الناس ـدوعرف یتقی ال ـول المنق وقف
ـن یك لم وإن وقفه، صح وقفه، على التعارف جد فما سواء، فیه والقدیم فالحادث ، بالقدیم

صحیحاً )٥(قبله

                                                 
د/ د: األستاذان)1( ، حسین فراج ص/ أحمد امام الدین كمال سابق٢١١محمد مرجع
ص)2( شلبي مصطفى محمد سابق٣٦٤الشیخ مرجع
ص)3( زهرة أبو محمد سابق١١١الشیخ مرجع
الزرقا: الشیخ)4( أحمد األوقاف–مصطفى عمار–أحكام ـ١٤١٨األردن–دار  .    ١٩ص٨ه
ص)5( نفسه .    ٦١المرجع
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السر:سابعاً اإلمام ـد: " سيخویقول ومحم یوسف أبي بین خالف مقصوداً المنقول وقف في
فیه الصحیح ـ: والجواب فی ـالوقف ب الناس بین العرف جرى ما ـوالتأن المنق ـن م ه

 . )١(یجوز
الدسوقي:ثامناً الشیخ منقول: " ویقول كل وقف صحة عندنا )٢(المعتقد
الرملي:تاسعاً فیه: ویقول الصحیح للخبر ومنقول باإلجماع عقار وقف )٣(ویصح

البعض:عاشراً ـف)٤(ویرى وق یصح فال عقاراً متقوماً ال ما كونها الموقوفة العین شرائط في
ـهما كون لعدم المالي الحق وقف یصح ال وكذا ، األعیان دون وحدها كالمنافع بمال لیس
لیسالًما ما وقف یصح ال وكذا بهب، االنتفاع إباحة لعدم شرعاً " متقوم

عشر االستغالل:حادي من المالي الجانب أن یثبت ما المجردة الحقوق تعریف في أوردناه فیما
الذهنیة للمصنفات فقهاءالتجاري عند وقفه یجوز فإنه مجرد حق أنه افتراض على حتى ،

ـوق الحق ـي ف ـي األدب للحق تابع المالي الحق كون حیث من والحنابلة والشافعیة المالكیة
ـار االعتب ـذا ه یرتبه بما بالشخصیة، المتعلقة الحقوق من األدبي الحق یعد حیث الذهنیة،

: من
علیه-أ الحجز وال فیه التصرف جواز بالشخصیةعدم المتعلقة الحقوق سائر شأن ذلك في شأنه

والنسب والبنوة . كاألبوة
هذا-ب ینتهي وال ، المالي االستغالل حق انقضاء وبعد صحابه موت بعد حتى وبقائه دیمومته

ـولى یت ـوارث مت حق وهو الناس، كافة من النسیان دائرة في المصنف بدخول إال الحق
جیالًثور حمایته المؤلف مباشرتهة في ویمثلونه المؤلف باسم ویباشرونه جیل . بعد

تابع عیني حق فإنه المالي االستغالل حق علىلأما ینصب أنه حیث من وذلك األدبي لحق
ـه لورثت أو ـق الح ـصاحب ل فقط ویتقرر بالذات المعین المصنف ـق(استغالل ح ـو فه

علیه) اختصاص والحجز والتصرف واالنتقال التنازل . ویقبل
ـة المالی ـوق الحق ـف وق في والمحدثین القدامى العلماء ألقوال السریع العرض هذا وبعد

منها نستنبط أن یمكن فإننا المادیة، غیر المنقولة باألعیان یخرجانالمتعلقة فقهیان اتجاهان
وهما والحنابلة والشافعیة المالكیة من الفقهاء وجمهور الحنفیة لمذهبي ثابتین أصلین : على

                                                 
للسرخسي)1( بیروت–المبسوط المعرفة  .     ٤٥ص١٢ج١٩٨٩دار
الدسوقي)2( ج–حاشیة العلمیة الكتب احیاء  .     ٧٧ص٤دار
للرملي)3( المحتاج ج–نهایة بیروت العربي التراث احیاء  .     ٣٥٨ص٥دار
جناتي)4( ابراهیم محمد اهللا ف–آیة واألصول الفقه بقمأستاذ العلمیة الحوزة ـالمیة/ ي اإلس المذاهب ضوء على الوقف فقه إیران

أوقاف– شعبان–مجلة التجریبي ـ١٤٢١العدد .     ه
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الحقوق:     *  من المالي الجانب وقف جواز عدم ویرى الحنفیة إلیه ذهب ما وهو
في الحنفیة مذهب أصل على االتجاه هذا ویخرج : الذهنیة،

هو-١ عندهم المال ألن ، أمواالً الحنفیة عند تعد ال والحقوق المنافع حیازته: أن أمكن ما كل
انتفاع به واالنتفاع المالوإحرازه یكون ال ولذا ، الضرورة حاالت غیر في جائزاً عادیاً اً

وجرم حیز لها مادة أي األعیان من عیناً إال )١(عندهم
وهو-٢ الحنفیة عند ثان أصل على االتجاه هذا یتخرج معنویة: كما حقوق الذهنیة الحقوق أن

من وقفها على الناس یتعارف لم منقولة مادیة غیر أشیاء على . قبلترد
ـن:     *  م نستنبط أن ویمكننا ، والحنابلة والشافعیة المالكیة فقهاء جمهور ویمثله

المنقول(أقوالهم ووقف والحق والمال الملك معنى ـالي) في الم الجانب وقف بجواز القول
في إلیها المشار الفقهیة المذاهب أصل على االتجاه هذا ویتخرج الذهنیة، الحقوق :من

الذهني-١ الحق محل وابتكاراته( أن الذهن نتاج ـه) وهو فإن ـم ث ومن المال مسمى في داخل
ـة قیم من له لما وذلك الفقهاء، أقوال من الراجح الرأي على للملكیة محالً یكون أن یصلح

فیها االختصاص وقیام شرعاً به االنتفاع اباحة ومن الناس بین )٢(مالیة
االتجاه-٢ هذا یتخرج ـادةكما م یكون أن المال في یشترطوا لم الفقهاء جمهور أن على كذلك

عن ومنعه علیه، التسلّط صاحبه مكنة في یكون بأن اكتفوا بل حسیة، حیازة حیازتها یمكن
، أمواالً عندهم المنافع كانت ولذا مصدره، بحیازة ولو مصادرهاألغیره، بحیازة تمنع نها

باإلستیال بها االنتفاع ویتحقق ـد، ق الجمهور عند المال فإن ثم ومن المصادر، تلك على ء
كالمنافع عین غیر . یكون

العرف-٣ استقر حق أنه على الذهني، الحق من المالي الجانب وقف بجواز القول یتخرج كما
ـراءات لب والمستغلّین المخترعین وبین والناشرین المؤلفین بین به التعامل على المعاصر

یلح وما ـقاالختراع الح أن الفقهاء جمهور قرر وقد الصناعیة الملكیة مصنفات من بها ق
كالمنافع ماالً، یعد مالیة قیمة ذا وأصبح به التعامل جرى واألعیان)٣(إذا

داخلیة-٤ قانونیة حمایة من به تتمتع الذهنیة الحقوق أصبحت ما على كذلك القول هذا ویتخرج
قبول ومن والمعاودولیة والتملك التملیك والها واإلسقاطتوضة بجوازنازل القول یحققه وما

بتیسیر تتصل وعامة خاصة ومصالح منافع من وتملكوقفها ـالبحصول وط المكتبات
ـستهلكین الم ـصول ح وتیسیر فقط، طباعتها بأسعار العلمیة المراجع على والباحثین العلم

مخص تكلفتها بأسعار لهم الضروریة اإلختراعللسلع براءة لصاحب المالي الحق منها وماً
لها المجاورة . والمصنفات

                                                 
الخفیف)1( علي ص–الشیخ هامش اإلسالمیة الشریعة في سابق١١الملكیة .     مرجع
العبادي/ د)2( السالم ص–عبد اإلسالمیة الشریعة في سابق٢٣٤الملكیة . مرجع
ص)3( هامش الخفیف علي سابق١٢الشیخ . مرجع
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ـشرع-٥ ال أقره ما على الذهنیة الحقوق من المالي الجانب وقف وجواز بصحة القول ویتخرج
سعید أبو رواه فیما بثمارها باالنتفاع لصاحبها وإباحته الحقوق هذه بمالیة الحكیم اإلسالمي

الرق حدیث من حدیثالخدري من البخاري رواه وفیما ، الكتاب بفاتحة ـا(یة م ـق أح إن
اهللا كتاب أجراً، علیه علیه) أخذتم المتفق الحدیث في جاء وفیما ـن(، م معك بما زوجتكها

) القرآن
ـل-٦ التعام علیه جرى وما زماننا في العرف علیه استقر ما على كذلك القول هذا یتخرج كما

وب والناشرین المؤلفین ـاجبین نت على المالیة القیمة اضفاء من والمستغلین المخترعین ین
ـصود المق الذهني الحق من المالي الجانب وقف من یتحقق فإنه ثم ومن ، وابتكاره الذهن

علیهالالشرعي الموقوف للجهة النفع حصول وهو . لوقف
ا ذكره ما تقدم فیما نقلنا فقد منقول على یرد حقاً المالي الحق كان ـوقيولئن الدس لشیخان

المنقول وقف صحة في . والرملي
ی ألنه المنقول وقف ومنعوا الوقف في التأبید اشترطوا قد الحنفیة كان باالستعمالىنفولئن

ـق الح ـي ف یكون حیث ، یناسبها بما عین كل في یكون التأبید فإن التأبید، فیه یتحقق وال
ول وحمایته بقائه بمدة الذهني النتاج من ـدةالمالي الجدی األوقاف منعوا قد الحنفیة كان ئن

یتعا لم ـولرالتي ق ـن م عندهم الفتوى علیه ما على وذلك ، قبل من وقفها على الناس ف
بقولین ذلك على الرد في نستأنس فإننا یوسف ألبي خالفاً الحسن بن : محمد

مصطفى-١ الشیخ عن سابقاً نقلناه المحمدما أحكام تفاصیل كون من فيالزرقا المقررة وقف
مجال فیها للرأي قیاسیة اجتهادیة جمیعها )١(الفقه

أنه-٢ من البعض یقرره ـف: " ما وق ـى عل ـالم اإلس صدر في العمل اقتصار فرض على
عداه ما منع على دلیالً لیكون بمفرده ینهض ال ذلك فإن الثابتة، كذلك" األصول یقرره وما

شرع مانعاً یجد ال أنه من آخر موضع الفي ـة، الفكری الملكیة حقوق وقف دون یحول یاً
حیث من وال والغایات، المقاصد حیث من وال األصول، حیث من وال النصوص حیث من
الوقفي، المجال في ومألوف معروف غیر أمراً كان ربما أنه األمر غایة ، والنتائج اآلثار

یجع به القول أن كما الرفض، یبرر ال صحته مع لكنه صحیح، ـاًوهذا ومألوف معروفاً له
الوقفي المجال في تنكر ال أهمیة یمثل بات أنه خاصة نریده، ما )٢(وهذا

ـى-٧ عل ـاس بالقی ـة الذهنی الحقوق من المالي الجانب وقف وجواز بصحة القول یتخرج كما
فیه والوصیة الهبه وجواز وبعد.       صحة

ی عما العظیم اهللا وأستغفر المقل جهد هو هذا تقصیرفإن أو خطأ من مني فیه وقع قد . كون
وأعلم أعلى تعالى .واهللا

                                                 
الزرقا: الشیخ)1( أحمد ص–مصطفى األوقاف سابق١٩أحكام .     مرجع
دنیا/ د)2( النقدي–شوقي الثانیة–الوقف السنة الثالث العدد أوقاف و١٤٢٣مجلة ـ والحقوق: بحث(ه المنافع ) .     وقف
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للشاطبي -١ بیروت–الموافقات المعرفة ـ–دار  ١ج

الدسوقي -٢ العلمیة–حاشیة الكتب احیاء ـدار  ٦ج

للسرفسي -٣ بیروت–المبسوط المعرفة ـ١٩٨٩دار  ١٢ج

للرملي -٤ المحتاج التراث–نهایة احیاء جدار بیروت  ٥العربي

د/ د: االستاذان -٥ ، حسین فراج امام/ أحمد الدین كمال ـایا–محمد والوص االرث ـام نظ
اإلسالمي الفقه في الحقوقیة–واألوقاف الحلبي  . بیروت–منشورات

الدكتور -٦ حمید/ الشیخ بن ـالمي–صالح اس منظور من الفكریة الحقوق ـة–حمایة ورق
الملتقى سجل إلى الفكریةمقدمة الحقوق حمایة حول ـاض–العلمي بالری ـة التقنی الكلیة

ـ١٤٢٠  ه

العبادي/ د -٧ السالم ـالمیة–عبد اإلس الشریعة في ـروت–الملكیة بی ـالة الرس ـسة مؤس
ـ١٤٢١  ه

الخفیف-٨ -٨ على اإلسالمیة–الشیخ الشریعة في ـاهرة–الملكیة بالق ـي العرب الفكر دار
ـ١٤١٦  ه

زهرة -٩ أبو محمد الوقف–الشیخ في بالقاهرة–محاضرات العربي الفكر  . دار

شلبي -١٠ مصطفى محمد واألوقاف–الشیخ الوصایا بیروت–أحكام الجامعیة  الدار

شلبي -١١ مصطفى محمد ـة–الشیخ الملكی ـد وقواع ـالمي اإلس بالفقه التعریف في المدخل
بیروت–والعقود العربیة النهضة ـ١٤٠١دار  ه

الز -١٢ أحمد مصطفى األوقاف–رقاالشیخ عمار–أحكام ـ١٤١٨األردن–دار  ه

العمري/ د -١٣ سویلم الذهني–أحمد االنتاج بالقاهرة–حقوق العربي الكتاب  . دار

محمدین/ د -١٤ وفاء ـصناعیة–جالل ال للملكیة القانونیة ـدة–الحمایة الجدی ـة الجامع دار
 باإلسكندریة

الضبیعان/ د -١٥ اهللا عبد بن حمایة–سعد ـسعودیةنظام ال العربیة المملكة في المؤلف حقوق
ـ١٤١٥الریاض-٢ط  ه

دنیا/ د -١٦ أحمد النقدي–شوقي أوقاف–الوقف ـت–مجلة بالكوی ـاف لألوق العامة األمانة
الثانیة–٣العدد ـ،١٤٢٣السنة  ه

السنهوري/ د -١٧ الرزاق الملكیة(٨ج–الوسیط–عبد ـة) حق الحقوقی ـي الحلب منشورات
 ١٩٩٨بیروت
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شقرون/ األستاذ -١٨ اهللا العربیة–عبد الدول اذاعات التحاد العام ـف–األمین المؤل حقوق
والتلفزیون اإلذاعة العربیة–في الدول اذاعات اتحاد  . منشورات

الفقي/ د -١٩ الحق–محمد نظریة في بالقاهرة–دروس الجدید الفجر ـ١٤٠٢مطبعة  ه

عوض/ د -٢٠ الدین محي الملكیة–محمد القانونیةحمایة الناحیة من منشور–الفكریة بحث
بالریاض التقنیة للكلیة العلمي الملتقى سجل  ١٤٢٠في

لعرابة/ د -٢١ الجزائر(أحمد بجامعة القانون ـوق) أستاذ والحق ـف المؤل ـوق حق ـاع أوض
العربي الوطن في ـي–المجاورة ف ـوم والعل ـة للتربی ـة العربی المنظمة إلى مقدم بحث

حقوقإ عن ـةصدارها والدولی العربیة التشریعات اطار في العربي الوطن في –المؤلف
 ١٩٩٩تونس

المنشاوي: المستشار -٢٢ الحمید الفكریة–عبد الملكیة الجامعي–حمایة الفكر  ٢٠٠٣دار
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الذهنیة الحقوق ٧ماهیة
الذهنیةالقانونیةاإلطالقات الحقوق ٧على

الذهنیة الحقوق طبیعة في القانوني ٧الخالف
المادیة غیر األشیاء على ترد التي الذهنیة الحقوق ٨طبیعة

أهم من المؤلف التامةحق الملكیة ٨حقوق
تامة ملكیة حق لیس المؤلف ٩حق

الفكر وطبیعة الملكیة طبیعة بین التفرقة ١٠معاییر
الذهني الحق طبیعة تكییف في السنهوري الدكتور ١٠رأي

جمعيقتعلی الباسط عبد ١١الدكتور
الح ـة طبیع بتكییف الخاص القانوني الجدل في الخفیف علي الشیخ ـوقرأي ق

الذهنیة
١١

العبادي السالم عبد الدكتور ١١رأي
حمید بن صالح الدكتور الشیخ ١٣رأي

الذهنیة الحقوق األدبي(جانبا والحق المالي ١٤)الحق
واألدبي المالي الحقین استقالل أو اتحاد فكرة تتنازعان ١٤نظریتان

للمؤلف المالي الحق دوام ١٥مدة
ل المالي الحق ١٥لمؤلفنطاق

مالیاً لمصنفه المؤلف استغالل ١٥طرق
١٦النشردعق

المالي المؤلف لحق المقابل تقدیر ١٦طرق
المؤلف موت بعد المالي ١٦الحق
للمؤلف المالي بالحق ١٦الوصیة

الذهنیة الحقوق من المالي بالجانب االعتراف من اإلسالمیة الشریعة ١٧موقف
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الفكریة الملكیة حقوق ٢٠أشكال
والفنیة األدبیة للملكیة الرئیسة ٢٠المصنفات

الصناعیة للملكیة الرئیسة ٢٠المصنفات
المخترع حق ٢١تعریف

اختراع براءة لمنحه المخترع حق في توافرها الواجب ٢١الشروط
االختراعاألس براءات لحمایة القانوني ٢٢اس

الصناعیة والنماذج التصمیمات ٢٣تعریف
االختراع براءات وبین الصناعیة والنماذج الرسوم بین ٢٤الصلة

الصناعیة والنماذج للرسوم القانونیة ٢٤الحمایة
الصناعي النموذج أو الرسم لصاحب المالي ٢٤الحق

المتكا الدوائر ٢٥ملةتعریف
المتكاملة للدوائر القانونیة ٢٥الحمایة

   :          ) 
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ذكره سبق ما ألهم ٢٦تلخیص
الذهنیة للمصنفات التجاري االستغالل من المالي الجانب وقف شرعیة ٢٨مدى

زهرة أبو محمد الشیخ ٢٨رأي
زهرة أبو محمد الشیخ رأي على ٢٩تعلیقنا

أخرى فقهیة ٣٠آراء
فقهی الذهنیةةاتجاهات المصنفات من المالي الجانب وقف ٣٢لشرعیة

الحنفیة(األولاالتجاه ٣٢وتخریجاته) مذهب
الثاني الجمهور(االتجاه ٣٢وتخریجاته) مذهب

٣٤المراجع


