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ـــة
ـــة وحقــوق املِلك ّي َ
�أفكــار َملك ّي َ
التناف�س وال�����ص��را ُع بني ال�شركات العاملة يف املجال ال��واح��د على
مل يقت�صر
ُ
الإن��ت��اج ون�سب امل��ب��ي��ع��ات ،ب��ل انتقل الأم���ر �إىل �أروق���ة امل��ح��اك��م ،ولي�س ع�� َّن��ا ببعيد
ال�صراع املحتدم بني �شركة «�آب��ل» الأمريكية ،ونظريتها «�سام�سوجن» الكورية؛
حيث تذك ُر ُ
بع�ض امل�صادر الإخبارية �أ َّن��ه من املتوقع �أن تدفع «�سام�سوجن» مبلغا
ال�صورة
كبريا من املال -مل يُحدَّد بعد -لـ»�آبل»؛ ب�سبب ق�ضية براءات االخرتاعُّ .
ال�سابقة واح��دة من �صُ ور النزاعات على امللكية الفكرية التي ْ
باتت الأك�ثر �إث��ارة
للجدل يف الفرتة الأخرية ،وقد �أثار اهتمامي تناول بركات حممود مراد التاريخي
لهذه الق�ضية ،مُربزا التطبيق الإ�سالمي لها يف درا�سة له بعنوان «حقوق امللكية
الفكرية من منظور �إ�سالمي».
ويذ ُك ُر الكاتبُ �أ َّن حقوق امللكية الفكرية و�إن كانت قدمية �إال �أ َّن جتليها بال�صورة
احلالية مل يربُز �إال بعد الثورة ال�صناعية؛ لتغدو فيما بعد معيا َر التقدم وعالمة
الع�صر .وعليه تتابع االهتمام بامللكية الفكرية ف�أ�صبح يدر�س مُبكرا يف اجلامعات
الغربية ،والحقا يف اجلامعات العربية .وعلى م�ستوى احل�ضارة الإ�سالمية ،فقد
�أ َّك��د فقهاء ال�شريعة -ح�سب قوله� -أهمية االبتكار للم�ؤلف ،ويذ ُك ُر الكاتبُ ابن
املقفع وابن ر�شد ك�أمنوذجني .ويُ�سهب الكاتب يف «مدخل» طويل يذ ُكر فيه �أهمية
العقل والتفكري قبل �أن ينتقل �إىل م�صطلح امللكية الفكرية؛ باعتباره ق�سما ثالثا
(ب��الأح��رى ميثل ق�سما ثالثا هو احلقوق غري العينية �أو املعنوية) من احلقوق
املالية ظهر الحقا بعد �أن كانت احلقوق املالية يف الإ���س�لام تق�سَّ م �إىل ق�سمني:
احلقوق العينية ،واحلقوق ال�شخ�صية.
ويرى الكاتبُ �أ َّن حقوق امللكية الفكرية ثمرة من ثمرات العوملة ونتاج طبيعي
ُعب عن نوعية بالغة اخل�صو�صية
لها؛ حيث ظهر م�صطلح املوارد الذهنية الذي ي رِّ
من املوارد الب�شرية ،كما ظهر ما يُ�سمَّى «ر�أ�س املال الثقايف»؛ �أي �أ َّن الثقافة ال تنتج
وحدها بل ُتتداول .ومع التطوُّر ال�سريع �أ�صبح الوقت الفا�صل بني ظهور الفكرة
وترجمتها �إىل �سلع تطرح يف ال�سوق لها مردودها الإيجابي ظهرت احلاجة املا�سة
�إىل ما ينظم هذه العملية؛ وبالتايل ظهرت االتفاقية ِّ
املنظمة للملكية املعنوية
(الرتيب�س) ،ويرى الكاتب يف هذه االتفاقية خطرا كبريا على الدول النامية دون
�أن ي�شرح �شرحا وافيا هذا اخلطر .ومي�ضي الكاتب يف �سرد تاريخ ظهور امللكية
الفكرية يف �أوروب��ا وال��دول املتقدمة ،وكذلك يف ال��دول العربية .ويف ف�صل الحق
من بحثه ،يذهب بنا الكاتب بعيدا عن املو�ضوع ليُقارن بني حقوق امللكية الفكرية

بني النظامني الر�أ�سمايل واال�شرتاكي ،ثم يعرِّج مرة �أخ��رى على هجرة العقول
من الدول النامية �إىل الواليات املتحدة وبريطانيا وكندا .ويرى بركات حممود
�أ َّن مُ�صطلح «امللكية الفكرية» هو �صناعة غربية خال�صة ،وينعته بـ»املفهوم العوملي»
الذي يُخالف �إطاره ال�شرعي والقانوين� .إ َّن امللكية الفكرية يف نظر الكاتب كلمة
حق �أريد بها باطل ،وهو نتاج الفكر الر�أ�سمايل الغربي؛ حيث �إ َّن امللكية الفكرية يف
حقيقتها لي�ست حماية للم�ؤلف ،بل ا�ستغالل لنتاجه لي�صبح �أكرث ربحية وجدوى.
َّ
لكن امل�شكل يف الطرح ال�سابق عدم تقدمي الكاتب التربير الكايف؛ �إذ كيف تكون
امللكية الفكرية نتا َج العوملة ،بينما هي يف احلقيقة �ضرورة ملحة حلماية امل�ؤلف
من املتطفلني على املعارف ونتاجات الآخ��ري��ن؟ ثم مل ُيبينِّ لنا كيف �أن مفهوم
امللكية الفكرية يخالف �إطاره ال�شرعي والقانوين� .صحيح �أ َّن م�س�ألة حقوق امللكية
الفكرية قد ُت�ستغل ا�ستغالال �سيئا من قبل �أباطرة الن�شر يف العامل ،لكن ال ميكن
ب�أية ح��ال من الأح���وال �أن ين�سب امل�شكل �إىل «امللكية الفكرية» دون الأخ��ذ بعني
االعتبار الثغرات املوجودة يف القوانني املنظمة لها.
ُ
يطوف بنا الكاتب عَامل الورَّاقني ،الذين كان لهم دور
وبعد مقدمته الطويلة،
كبري يف ن�شر الثقافة والعلم �إبان ازدهار احل�ضارة الإ�سالميةَّ .
لكن الوراق يخون
الأمانة �أحيانا ،وال يلتزم الدقة فيذ ُكر لنا بركات حممود ق�صة وراق �أبي العبا�س
امل�صري الذي خانه واختزل كتبه .ورغم تكرار مثل حادثة �أبي العبا�س ف�إ َّن الكاتب
مل يعرث -ح�سب قوله -على �أمثلة تعك�س كيفية حماية حقوق �أولئك العلماء يف
م�ؤلفاتهم من الورَّاقني ،بل كان كثري من الورَّاقني يقتاتون بهذه املهنة؛ مثل:
مالك بن دينار ،ومطر الورَّاق .وهنا يتو َّقف الكاتب ليتحوَّل �إىل اخرتاع الطباعة
وق�صة طباعة �أول املطبوعات العربية يف �أوروب��ا ،ويف روم��ا على وجه اخل�صو�ص
مثل كتاب نزهة امل�شتاق للإدري�سي ،وكتاب القانون البن �سينا.
وبعد التاريخ للوراقة يف الإ���س�لام ،وم��ن ثم الطباعة واملطابعُ ،يبينِّ بركات
ل��ل��ق��ارئ �أ َّن احل��ق��وق ال����واردة للم�ؤلفات يف الإ���س�لام ن��وع��ان :احل��ق اخل��ا���ص وهو
حق امل�ؤلف �أو ما يُ�سمَّى باحلقوق الأدبية واملالية ،واحلق العام وهو حق الأمة يف
نتاج �أبنائها� .أما احلقوق الأدبية ،فال يرى الكاتب فيها �أيَّ مُ�شكل؛ حيث حتفظ
ال�شريعة ح َّق امل�ؤلف من التحريف والنحل والن�سخَّ ،
لكن امل�شكل يف احلق املايل،
وقد وعدنا �أن يعود �إليها الحقا دون �أن يفعل .وحول حماية حق امل�ؤلف �إ�سالميا
يقول الكاتب« :حماية حق امل�ؤلف ال تقف يف عند حماية الدولة ،و�إمنا تتعدى �إىل

عبد اهلل املقبايل
عناية العائلة الدولية بهذا احلق ،وذلك عن طريق الت�شريعات الوطنية وتنظيم
هذه احلماية �إقليميا ودوليا» .وي�ضربُ مثاال للرعاية الدولية حلق امل�ؤلف بذكر
م��ا ج��اء بن�صو�ص م�����ش��روع االت��ف��اق��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة حلماية ح��ق امل���ؤل��ف يف ال��دول
الإ�سالمية ،والتي و�ضعتها املنظمة الإ�سالمية للرتبية والثقافة والعلوم؛ حيث
َذ َكر بع�ض املواد التي تقع حتت احلماية مثل:
 -1الكتب والكتيبات واملواد املكتوبة.
 -2املحا�ضرات واخلطب الدينية وغري الدينية.
 -3امل�ؤلفات امل�سرحية واملقطوعات املو�سيقية.
� -4أعمال الر�سم والرق�ص والت�صوير...وغريها من الفنون.
-5ال�����ص��ور واخل��رائ��ط اجلغرافية والت�صاميم والأع��م��ال الت�شكيلية املت�صلة
باجلغرافيا والطوبوغرافيا وفن العمارة والعلوم».
تن�ص على حماية حقوق امل�ؤلف ..وجاء فيها:
وذكر املادة ( )4من القانون التي ُّ
«حماية احلقوق املالية للم�ؤلف ،وذلك مبنحه هذا احلق �شخ�صيا �أو ملن يفو�ضه،
وح�صر ح��ق ا�ستن�ساخ امل�صنفات يف �أي �شكل �أو عر�ضه للجمهور� ،إ�ضافة للحق
الأدبي من �أن يُن�سب امل�صنف ال�سمه وحقه يف التعديل .وكذلك �أو�ضحت االتفاقية
نقل حقوق امل���ؤل��ف؛ حيث ذك��رت يف ه��ذا ال�����ش���أن :ب���أن��ه «ي��ج��وز التنازل ب�لا مقابل
كليا �أو جزئيا عن احلقوق املالية للم�ؤلف» .و�أو�ضحت االتفاقية -ح�سب ما ذكر
الكاتب -و�سائل حماية حق امل�ؤلف وخل�صتها يف الآتي :تن�ش�أ جلنة دولية حكومية
حلقوق امل�ؤلف يناط بها درا�سة امل�شكالت املتعلقة بتطبيق هذه االتفاقية ،و�إعالم
ن�ص م��ا ذك��ره الكاتب حول
ال���دول الأط���راف بتطور حماية حقوق امل���ؤل��ف .ه��ذا ُّ
م�شروع االتفاقية الإ�سالمية الذي قدم للمنظمة الإ�سالمية للرتبية والثقافة
والعلوم عام 1994م.
ُ
وخ�لا���ص��ة ال��ك�لام �أ َّن ه��ذا امل��ق��ال ي��ق��دِّم ملخ�صا واف��ي��ا جلملة م��ن املوا�ضيع؛
�أهمها :امللكية الفكرية وتاريخها دوليا و�إ�سالميا ،وكذلك الت�أريخ لظهور الطباعة
عامليا وعربيا و�إ�سالميا ،لكنه يبتعد كثريا عن �صلب املو�ضوع ،فهو يُوهم القارئ
يف املقدمة ب�أ َّن املقال �سيقدِّم وجهة النظر الإ�سالمية للق�ضية ،لكنه يف احلقيقة
يطرح للقارئ التطبيق الإ�سالمي للقوانني الدولية.
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