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ملعاهدات ال  : حلماية احلقوق الفكريةدوليةمشروعية االلتزام 
ٌويـعـــزز ـهـــذا أن ـبـــرامج احلاســــب مندرجــــة ضــــمن معاـهـــدة " ِ َّ َّ للملكـيـــة الفكرـيـــة، املوقـعـــة ســــنة )ـبـــرن(ِّ
 .")م١٩٧١(

 السويسـرية، "بـرن"، كانت يف القرن التاسع عشر امليالدي، وأصـلها يف مدينـة هذه املعاهدة معاهدة عاملية
ـا علـى حفـظ ١٩٧١جرى على هذه املعاهدة تعديل بعد مائة سنة، عام مث  ريس، وجـرى التعامـل   يف 

ا النـاس، وهـي نـوع مـن ً سائدةًحقوق أصحاب امللكية الفكرية، ومنها الربامج، وأصبحت معاهدة  يلتزم 
ًاملعروف عرفا كاملشروط شرطا"العرف، فتندرج يف القاعدة الشرعية أن  ًفـإذا اشـرتيت شـيئا يف  يف العقود، "ً

 ألن هــذا كاملشــروط ألنــه ؛حقــوق فكريــة، فــال يلــزم أن يــنص البــائع علــى مــا يتعلــق حبفــظ حقوقــه الفكريــة
 .معروف فيما جرى به تعامل الناس

ا؛ ألن هذا مما يتعلق مبصاحل الناس العامة، وفيـه حفـظ حقـوقهم، :ُوال يقال ُ هذه معاهدة كفار وال يلتزم 
ــا حتقــق ًبــني أن يكــون املســتحق أو املعاهــدة صــادرةفــال فــرق يف ذـلـك   مــن مســلم أو مــن كــافر، مــا دام أ

م وفيمــا جيرونــه مــن جــروا عليهــا يف ماملصــلحة، ومــا دام أن والة األمــر قبلــوا مثــل هــذه املعاهــدة، و عــامال
ملـا تقـدم  وألن تركهـا يفضـي إىل مفاسـد وإضـاعة األمـوال، و،فيجب التزامها ملا حتققه من مصـلحةجتارات 
 .من األدلة

ُّوعلى هذا فهي مندرجة يف الفتاوى اليت تنص على وجوب محاية امللكيـة الفكريـة، وحتـرمي انتهاكهـا"  ؛ٌ
ــة، قـــراره بشـــأن اـلــربامج احملميـــة  ــه الثامـن ــاء والبحـــوث، يف دورـت َّوـلــذلك صـــدر اجمللـــس األورويب لإلفـت َ َ َّ َ

ِّالتأكيد على ما جاء يف قرار جممع الفقـه اإلسـالمي ِّ الـدويل، يف مـؤمتره اخلـامس، بشـأن محايـة احلقـوق َ
 :َّالفكرية، مث قالوا

ا، فهـي مصـونة شـرعا، فـال جيـوز االعتـداء عليهـا: ًلثا ًمبا أن هذه الـربامج حـق مـايل ألصـحا ٌ َ ٌّ ٌّ ً رعايـة ؛َّ
لباطل َّحلقوق اآلخرين الذين بذلوا جهودا وأمواال يف إنتاجها، ومنعا ألكل أموال الناس  ً ً ً َ. 

لشروط اليت ال ختالف الشرع والقوانني املنظمة لتداوهلا، : ًرابعا ِّجيب على مشرتي الربامج، أن يلتزم  َ ُ ُّ
لشــ لعـقـود وااللـتـزام  َّللنصــوص الداـلـة عـلـى وجــوب الوـفـاء  ُروط، ـفـال ـجيـوز استنســاخه للـغـري ـمـا دام َّ

 .ُالعقد ال يسمح بذلك
ـا مسـروقة، أو مستنسـخة بوجـه غـري مشـروع، وال املتـاجرة : ًخامسا ٌال جيوز شراء الربامج اليت علم أ ٌَ ُ ُ

 ".ا
ملعـامالت  ه وهـو منـع الظلـم فيمـا يتعلـق  هذان منوذجان وتطبيقان من التطبيقات على األصل الـذي قـرأ

 ً كثـريةًمعـامالت النـاس اليـوم جيـد مجلـةيف عاصرة، والتمثيل إمنا هو للتوضـيح ولـيس للحصـر، فـإن النـاظر امل
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َّمن املعامالت تعل ا ظلم، فإذا وجد الظلم ارتفـع األصـل السـابق الـذي تقـدم، وهـو ل يف حترميها ومنعها ُ
حة  .أن األصل يف املعامالت احلل واإل

لر ب  عد الظلم؟ملاذا جاء املؤلف 
، جــاء بــه بعــد الظلــم: ُاألصــل الثالــث مــن األصــول الــيت تبــىن عليهــا املعــامالت املاليــة  ألنــه مــن ؛منــع الــر

 لظهور الظلم فيـه ؛ من املعامالت غريهكد من حترميأخطر وأفسد ما يقع يف املعامالت، وألن الر حترميه أو
 .واالعتداء

لـذكر علـى غـريه ُوألن الر يطلق ويراد به كل معاملة حمرم ة، فهـو اسـم لكـل معاملـة حمرمـة، ولـذلك قدمـه 
 .من أسباب التحرمي

 


