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                    الملخص

 الكيالني.الباحث: د. جمال أحمد زيد                             

 -فلسطين -جامعة النجاح  –كلية الشريعة 

جاء في ثالثة  " السرقة العلمية والمسؤولية الجنائية المترتبة عليها "هذا البحث الذي يحمل عنوان 
مباحث ومقدمة وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات، تناول من خاللها الباحث مفهوم اإلنتاج العلمي 

، وعرف السرقة العلمية  متقومة بمال التي يجب أن تصان وال يجوز التعدي عليهامن المنافع ال هاعتبار و 
ضرورة التزام الباحثين باألمانة العلمية ونزاهة النقل وعزو و . وبين صورها وأضرارها على التقدم العلمي

 المعلومات إلى أصحابها، وأن التوثيق يشكل مصدر قوة للبحث، فهو يعكس سعة اطالع الباحث على
 آراء اآلخرين ومعارفهم، كما بين طبيعة المسؤولية الجنائية المترتبة على السرقة العلمية في الفقه

رجح في ذلك إيقاع العقوبة التعزيرية على ثم  وقارن بينها، والقانون ونظام بعض الجامعات االسالمي
اليها الباحث وجود الخالف ، ومن أهم النتائج التي خلص المعتدي والمتمثلة في الحبس والغرامة المالية
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البين في عقوبة السرقة العلمية بين القوانين، وعدم وجود انظمة واضحة في بعض الجامعات فيما يتعلق 
 .بحماية الحقوق الفكرية للباحثين 

 السرقة العلمية، اإلنتاج العلمي، المسؤولية الجنائية.الكلمات الدالة: 
Abstract 

 

The research undertaken which is titled "Plagiarism and the Criminal 

Responsibility that follows " is divided into three sections, an introduction and 

a conclusion which embodied the most important findings and 

recommendations through which the researcher discussed the concept of 

scientific product being considered one of the financial advantages based on 

money that should be saved and protected. Furthermore, this research defined 

plagiarism and demonstrated its images and harms on scientific advancement. 

This research pointed out the necessity of the researcher's complying with 

scientific honesty and impartiality of quoting and attributing others' opinions to 

their sources. Add to that, the research indicated that documentation is a source 

of augmentation since it reflects the researcher's wide and diversified 

knowledge of others' opinions and knowledge. In addition, it showed the nature 

of the criminal responsibility that results due to plagiarism in Islamic Fiqh and 

law and the system of some universities differentiating between them.  Then, it 

enforced the law of punishment on the aggressor being manifested in 

imprisonment and fine.  The most important findings include a crystal-clear 

disagreement between the punishment of plagiarism among laws and the lack 

of clear rules in some universities concerning the reservation of the researchers' 

intellectual rights.       

 

Key words: Plagiarism, Scientific product, Criminal responsibility.      
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 المقدمة

وعلى آله وصحبه  –صلى هللا عليه وسلم  –العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد  الحمد هلل رب  
 أجمعين وبعد:

البحث العلمي من الوسائل المهمة التي تسهم في التقدم الحضاري والرقي اإلنساني لألمم، لهذا يجب  يعد  
صول إلى أفضل النتائج المرجوة، التي تسهم في بناء أن يتسم بالجدية والصدق واألمانة والمسؤولية، للو 

 .تقدم الدول في مجاالتها كافة؛ االجتماعية واالقتصادية والعسكرية والسياسية والصحية.

وكثر في اآلونة األخيرة حدوث مخالفات وانتهاكات في مجال البحث العلمي تمثلت في عدم النزاهة 
ابها، وساعد في ذلك التقدم التكنولوجي الكبير في وسائل واألمانة في النقل وعزو األفكار إلى أصح

التواصل الحديثة وحوسبة البرامج والمعلومات، فسهل الوصول إلى المعلومات المختلفة بيسر وسهولة، 
مع ضعف الوازع الديني واألخالقي لدى بعض الباحثين، وهذا يستدعي تفعيل المنظومة القيمية 

حراف في السلوك والتعدي على جهود اآلخرين في إنتاجهم العلمي، واألخالقية حماية لهم من اإلن
 وترسيخ مبدأ المسؤولية عند االعتداء على حقوق اآلخرين زجرًا للمعتدي.

لذلك اهتمت معظم دول العالم بهذه المسألة وشرعت القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية واإلنتاج 
ث لتسليط الضوء على مدى المسؤولية التي يتحملها المعتدي عند العلمي، وفي هذا السياق جاء هذا البح

 تعديه على أفكار األخرين وإنتاجهم الذهني.

تهدف الدراسة إلى بيان أهمية القيمة الفكرية والعلمية عند الناس، وأنها من  -أهداف الدراسة وأهميتها: 
 لتعدي على األموال العينية.المنافع المقومة بمال، وأن التعدي على هذا اإلنتاج يأخذ حكم ا

كما تهدف الدراسة إلى بيان المسؤولية الجنائية المترتبة على سارق اإلنتاج العلمي، والتي قد تصل  -
 إلى حد السجن أو الغرامة المالية أو القطع على رأي البعض.

ومدى تأثيرها  كما تهدف الدراسة إلى بيان أهمية الوازع الديني واألخالقي في ضبط مسلكيات الباحث -
 في ردعه من التعدي على حقوق اآلخرين.

فتنبع من الحاجة إلى تسليط الضوء على مشكلة أكاديمية علمية أخذت تنتشر بين  أما أهمية الدراسة:
الباحثين وتزحف بين الجامعات مما يؤثر على مصداقية البحث واإلنتاج العلمي في العالم العربي 

 ور والتقدم الحضاري الحقيقي في هذه البلدان.واإلسالمي وبالتالي على التط

استخدم الباحث المنهج الوصفي واالستقرائي والتحليلي المقارن، حيث قام بتتبع  -منهجية البحث: 
 مسائل البحث ومادته العلمية وتحليلها ومقارنتها للوصول إلى الرأي الراجح بين المذاهب.

 الجنائية للسرقة العلمية. اكتفى الباحث بتسليط الضوء على المسؤولية -

بيان رأي القانون الفلسطيني واألردني والمصري في المسألة، حيث بين الباحث رأي القانون البريطاني  -
المطبق في فلسطين منذ أيام اإلنتداب إلى اآلن، المتعلق بالتعدي على حق التأليف، واعتماد الباحث 
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قة التاريخية واالرتباط القانوني الوثيق بين األردن على رأي القانون األردني والمصري مبعثه العال
 والضفة الغربية من فلسطين من جهة وبين مصر وقطاع غزة من جهة ثانية.

تكمن في اختالف العلماء في تحديد مفهوم مالية األشياء، وإطالقها على المنافع ومنها  مشكلة البحث:
ه لصاحبه يعد سرقة، يترتب عليه عقوبة في الشرع اإلنتاج العلمي، والتعدي عليه باالنتحال وعدم نسبت

 اإلسالمي والقوانين الوضعية وأنظمة الجامعات على اختالف بينها.

 اطلع الباحث على عدة دراسات سابقة لها عالقة بموضوع البحث منها:الجهود السابقة: 

ل فيه المؤلف أهمية حق االبتكار في الفقه اإلسالمي للدكتور محمد فتحي الدريني، وهو بحث تناو  -1
اعتبار اإلنتاج العلمي من الحقوق التي ال يجوز التعدي عليها، وقد خال البحث من بيان المسؤولية 

 الجنائية.

السرقات الفكرية وأثرها على المجتمع لألستاذ محمد جاد الزغبي، وهي مقالة تحدث فيها الكاتب عن  -2
 أهمية تحلي الباحث باألخالق.

جامعة دمياط، وهي نشرة تحتوي على  –ت البحث العلمي للدكتور ممدوح صوفان دليل أخالقيا -3
 مفاهيم عامة في مجال البحث العلمي واألخالقي التي يجب أن يتحلى بها الباحث.

السرقات العلمية ظاهرة العصر لألستاذ عصام تليمي، وهي مقالة تحدث فيها الكاتب عن أسباب  -4
 السرقة العلمية وحكمها.

لسرقة العلمية واألدبية في ضوء الشريعة اإلسالمية لألستاذ أسعد األطرش وهي مقال كتبه الكاتب ا -5
 في جريدة األسبوع األدبي.

السرقات العلمية في ضوء الفقه والقانون للدكتور عادل عامر، وهي مقاله صغيرة منشورة للباحث  -6
 العلمية بشكل بسيط. على موقع قصة اإلسالم، تحدث فيها الباحث عن حكم السرقة

محاضرة بعنوان: أخالقيات البحث العلمي للدكتور أحمد رفعت، وهي محاضرة بجامعة طيبة في  -7
 السعودية، بين فيها أهمية أخالق الباحث.

الحماية القانونية لحق المؤلف في فلسطين، لزينب السلفيتي، رسالة ماجستير في جامعة النجاح  -8
بإشراف د. أمجد حسان، وتناولت الطالبة في بحثها دراسة قانون اإلنتداب الوطنية، كلية القانون، 

 والمطبق في فلسطين إلى اآلن.وتحليله، البريطاني المتعلق بحق المؤلف 

ما سبق ذكره من الجهود العلمية لم تكن شاملة ومعمقة ومقارنة بين الفقه والقانون الوضعي وما هو 
هذه الدراسة عن غيرها بشموليتها ألحكام المسألة من حيث مطبق في أنظمة الجامعات. فامتازت 

التأصيل والمقارنة بين الفقه اإلسالمي والواقع القانوني المطبق خاصة في أنظمة الجامعات فكان بهذا 
 إضافة نوعية لجهود الباحثين في هذه المسألة. 
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على ئج والتوصيات وذلك مباحث وخاتمة تضمنت أهم النتاوثالثة مقدمة جاء البحث في خطة البحث: 
 النحو اآلتي:

 : مفهوم اإلنتاج العلمي والسرقة العلمية.المبحث األول

 األمانة العلمية ضرورة لحفظ حق الغير وحرمة التعدي عليه. المبحث الثاني:

 المسؤولية الجنائية المترتبة على السرقة العلمية في الفقه والقانون. المبحث الثالث:

لعبد الفقير، كتبه راجيًا منه نفع أبناء األمة، وأن يكون عماًل متقباًل وصدقة تجري فهذا جهد ا وختاما:
 الباحث                                     في صحيفة أعماله يوم الحساب. والحمد هلل رب العالمين.

 المبحث األول

 السرقة العلميةنتاج العلمي و ال مفهوم 

 لمي:المطلب األول: مفهوم النتاج الع

تعدددددت تعريفدددات اإلنتددداج العلمدددي لددددى العلمددداء والبددداحثين نظدددرًا لتعددددد نظدددرتهم إلدددى تحديدددد ماهيدددة اإلنتددداج 
أنهددا األعمددال المنشددورة مددن بحددوث ومقدداالت وكتددب والتددي تسددهم فددي نمددو المعرفددة فمددنهم مددن رأى العلمددي 

لميدة التدي ينشدرها الباحدث أو بأنهدا مجمدل المنشدورات الع بعضهم. وعرفها (1)وتقدم العلم وإصالح المجتمع
العدددالم سدددواء تمثلدددت فدددي بحدددوث ودراسدددات علميدددة نظريدددة أو تطبيقيدددة وفدددي كتدددب متخصصدددة علدددى صدددورة 

. وهدددذا التعريددد  أشدددمل مدددن سدددابقه إلضدددافته لألعمدددال (2)مقددداالت عامدددة أو تخصصدددية وبدددراءات االختدددراع
تي تفتقت عنها الملكدة الراسدخة فدي نفدس الصورة الفكرية ال: ورأى آخرون أنهاالتطبيقية وبراءات االختراع. 

وهددذا التعريدد  يشددمل كددل مددا  .(3)العددالم أو األديددب ونحددوه، ممددا يكددون قددد أبدعدده هددو ولددم يسددبقه إليدده أحددد
  أبدعه اإلنسان من فكر وأدب وفن مهما كان نوعه.

 صور النتاج العلمي:

ختلفدة، فهدو يشدمل الحقدوق األدبيدة كحدق السابقة لإلنتاج العلمي ندرى أن لده صدورًا وأنواعدًا م اتمن التعريف
المؤلدددف فدددي إنتاجددده العلمدددي مدددن الكتدددب واألبحددداث والمقددداالت، والحقدددوق الفنيدددة مدددن الرسدددومات واألشدددكال 
المختلفدددة، والحقدددوق الصدددناعية كحدددق المختدددرع فيمدددا أبدعددده مدددن آالت واختراعدددات، والحقدددوق التجاريدددة ومدددا 

 .والعالمات والماركاتمن األسماء  ايتبعه

 :المعتبرة شرعا   المنافعقبيل  منبما يحمل من فوائد يعتبر نتاج العلمي ال 

، والفددرق بينهمددا أن منددافع عددن األمددوال العينيددة كالعقددارات والمنقددوالت أو عددن اإلنتدداج الفكددري المنددافع  تنشددأ
افع األعيان مدن العقدارات كاألراضدي والددور، والمنقدوالت كالسديارات واألثداث، مصددرها ذات األعيدان، ومند

اإلنتاج الفكري مصدرها اإلنسان العاقدل المفكدر، فهمدا يشدتركان فدي كونهمدا مندافع عرضدية مدع اختالفهمدا 
 في المصدر والمنشأ.
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وكمددا يددتم االسددتبداد واالسددتحواذ واالختصددال بالمددال العينددي المددادي بحددوزه بشددكل مباشددر، يددتم االسددتحواذ 
ق االبتكدار  عدن طريدق تسدجيله باسدم صداحبه لددى واالختصال بالمال المعنوي )كاإلنتاج العلمدي، وحقدو 
 .(4)الجهات المختصة ليثبت له حق الحماية القضائية

 

 واألدلة على اعتبار النتاج العلمي من المنافع ما يلي:

َلمإ :" قوله تعالى -1 َساَن َما َلمإ َيعإ نإ  .(5)" َعلََّم الِإ

التدددي منهدددا ينبعدددث اإلبدددداع ، لقدددوة الفكريدددة فيدددهتعلددديم اإلنسدددان وتفهيمددده إنمدددا يكدددون بخلدددق اوجهههل الد:لهههة: 
م عبداده مدا لدم يعلمدوا ونقلهدم مدن ظلمدة الجهدل إلدى ندور العلدم، ل دع   "واالختراع. قدال الزمخشدري فدي كشدافه:

لمددا فيدده مددن المنددافع العظيمددة التددي ال يحدديط بهددا إال هددو.... ولددوال هددي لمددا  ،ونبدده علددى فضددل علددم الكتابددة
 ،ولدو لدم يكدن علدى دقيدق حكمدة هللا ولطيدف تددبيره دليدل إال أمدر القلدم والخدط ،يااستقامت أمور الدين والدن

. وقال اإلمام ابن القيم في )مفتاح دار السعادة  في مباحث عجائب اإلنسان وما في خلقده مدن (6)لكفى به
 ،الحقددوق الحكددم... ثالثددًا: التعلدديم بددالقلم الددذي هددو مددن أعظددم نعمدده علددى عبدداده إذ بدده تخلددد العلددوم، وتثبددت 

وبددده تقيدددد أخبدددار  ،ويضدددبط حسددداب المعدددامالت الواقعدددة بدددين النددداس ،وتحفدددظ الشدددهادات ،وتعلدددم الوصدددايا
 ،ودرسددت السدددنن ،ولدددوال الكتابددة النقطعددت أخبدددار بعددض األزمنددة عدددن بعددض ،الماضددين للبدداقين الالحقددين

للعلدددم مدددن وتخبطدددت األحكدددام ولدددم يعدددرف الخلدددف مدددذاهب السدددلف.... فجعدددل لهدددم الكتددداب وعددداًء حافظدددًا 
 .(7)كاألوعية التي تحفظ األمتعة من الذهاب والبطالن ،الضياع

مدن افتتداح هللا كتابده  ،جميعهدا أنواعدهبال يوجد بيان أبرع وال دليل أقطع على فضل القراءة والكتابة والعلدم و 
َمن  ومثددل ذلددك يقددال فددي قولدده تعددالى:"  .(8)وابتدائدده الددوحي بهددذه اآليددات البدداهرات حإ ههرإ نَ َعلَّهه ،الههرَّ ق  َخَلههَ   ،َم الإ

َسانَ  نإ َبَيانَ  ،الِإ  .(9)" َعلََّمل  الإ

صدلى هللا عليده وسدلم  –. وقولده (10)" اللههم ننهي أسه لل علمها  نافعها  :" -صلى هللا عليه وسلم  –قوله  -2
نذا مات النسان انقطع عنل عملل ن: من ثالثة: ن: مهن صهدقة جار،هة، أو علهم ينتفهع بهل، أو ولهد :" -

 . (11)" يدعو لل صالح

قدال  .(12)والتأليف أقدوى لطدول بقائده علدى مدر الزمدان، التأليف والتعليم والكتابةواالنتفاع بالعلم إنما يكون ب
وناسددخ مددا فيدده  ،قددي خطددهبمددا  ،بدده وأجددر مددن قددرأه أو كتبده أو عمددل ،المندذري: ونسددخ العلددم النددافع لدده أجددره

 .(31)ما بقي خطه ،عليه وزره ووزر ما عمل به ،إثم

 مالية النتاج العلمي:

 األموال حتهى يدهدع عليهل معنهى السهرقة  من عديبما هو من قبيل المنافع المعتبرة هل  النتاج العلمي
 ذلك ال بد من بيان معنى المال. عنلإلجابة 

ما ملكته من كل شيء، والجمع أموال، وهو في األصل مدا يملدك مدن الدذهب والفضدة، ثدم  فهو في اللغة:
 .(14)كل ما يقتنى ويملك من األعيان أطلق على
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 انقسم الفقهاء في معنى مالية األشياء إلى قولين:وفي ا:صالح: 

إن المقصود بالمال أعيان األشياء وماديتها، وهذا قول الحنفية، قال ابن عابدين:" المراد بالمدال مدا األول: 
خاره لوقت الحاجة "  .(15)يميل إليه الطبع ويمكن اد 

أن المددال يجددب أن يتددوفر فيدده: عنصددر التمددول: ويعنددي التنددافس فيدده وبددذل العددو   تعر،هه :و،فهههم مههن ال
للحصول عليه، لقوله:" ما يميل إليه الطبع ". وعنصر المادية والعينية ليتأتى إحرازه وحيازتده. وعلدى هدذا: 

 "الددددرر:. قدددال صددداحب (16)ال تعتبدددر مندددافع األعيدددان مدددااًل فدددي مصدددطلحهم، النعددددام عنصدددر الماديدددة فيهدددا
خار بدون بقاء خارها، إذ ال اد  ت المنفعة فدي عقدد اإلجدارة د  وإن ع   ،وكذلك المنافع ليست بمال فال يمكن اد 

 .(17)" متقومة لضرورة الحاجة

المقصود بالمال كل ما له قيمة في نظر الشرع سواء كان مدن األعيدان الماديدة أم المندافع، وذهدب  الثاني:
 .(18)اء من المالكية والشافعية والحنابلةإلى هذا القول جمهور الفقه

قددال القرافددي: الملددك حكددم شددرعي مقدددر فددي العددين أو المنفعددة يقتضددي تمكددن مددن يضدداف إليدده مددن انتفاعدده 
 .(19)بالمملوك والعو  عنه من حيث هو كذلك

ل صدداحب . وقدا(20)وقدال الزركشدي فدي القواعدد:" المددال مدا كدان منتفعدًا بده .... وهددو إمدا أعيدان أو مندافع "
 . (21)المغني: المال هو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة

فالمنددافع هددي مندداط ماليددة األشددياء عنددد جمهددور الفقهدداء، واألشددياء ال يعتبددر لهددا قيمددة دون أن تكددون قابلددة 
 لالنتفاع.

ومتقومًا فدي ذاتده  وبهذا المعنى يثبت مالية اإلنتاج العلمي في مفهوم جمهور الفقهاء للمال كونه منتفعًا به
ويجددري عليدده أحكددام الملددك واإلرث، كمددا يتقددرر مسددؤولية  كاألعيددان ويبددذل المددال ألجددل الحصددول عليدده.

 التعدي عليه بال إذن صاحبه ألكله أموال الناس بالباطل.

إن االعتددداد بماليددة اإلنتدداج العلمددي ومددا يترتددب علددى ذلددك مددن حددق للعددالم المبتكددر لدده يفضددي إلددى تشددجيع 
وتشييد حضارتها العلميدة، وهدذا مد ل  كافة ار واالنتاج العلمي مما يسهم في بناء الدولة في مجاالتهااالبتك

 .  (22)مقصود ومطلوب شرعاً 

 المطلب الثاني: مفهوم السرقة العلمية:

 :الحطوا:ص في اللغة سرقةالمفهوم أو: : 

ِن:َّ َمههِن :" تعددالى ، ومنده قولدده(23): سددمعه خفيددةيخددذ الشدديء خفيدة، تقددول: اسددترق السدمع، أأ فهي اللغههة: -
َع َفَ تإَبَعل  ِشَهاٌب م ِبينٌ  مإ َتَرَع السَّ  .(24)" اسإ

علدى وجده  ،نصابًا محرزًا، أو قيمته نصابًا، ملكًا للغير، ال شدبهة فيده أخذ البالغ العاقل في ا:صطالح: -
يكدون السدارق بالغدًا عداقاًل مختدارًا وتحقيق هذا المعنى معتبر إلقامة الحد وشدرط لوجوبده، كدأن  .(25)الخفية

، (26)غيددر مضددطر، وأن يكددون المددال المسددروق بلددغ النصدداب وهددو ربددع دينددار فددي قددول جمهددور أهددل العلددم
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وذهب الحنفية إلدى أن نصداب  .(27)" : قطع ن: في ربع دينار فداعدا  :" -صلى هللا عليه وسلم  –لقوله 
: قطههع ن: فههي دينههار أو :" -صددلى هللا عليدده وسددلم  –قولدده ، واسددتدلوا ب(28)القطددع دينددار أو عشددرة دراهددم

 . وأرى أن يصار إلى قول الحنفية تحوطًا في درء شبهة الخالف.(29)"عشرة دراهم 

: قطهع فهي ثمهر معله  و: :" -صدلى هللا عليده وسدلم  –كما يجب أن يكون المال المسدروق محدرزًا لقولده 
وأن يكددون المددال ، (30)" ر،ن فههالقطع فيمهها يبلهها ثمههن المجههنفههي حر،سههة الجبههل فهه ذا  وا  المههراح أو الجهه

مملوكًا للغير بال شبهة، وأن يؤخذ علدى وجده الخفيدة، وأن يكدون مدااًل متقومدًا محترمدًا فدي نظدر الشدرع فدال 
 .(31)قطع في سرقة خمر أو خنزير

ويعبدر  ن حدرز مثلده،ذكرت في معنى السرقة أنها: أخدذ مدال الغيدر خفيدة مد السرقة العلمية:مفهوم : ثانيا  
وعرفههها بعهه  عدن السددرقة العلميدة بألفدداف مختلفددة، كالسدطو العلمددي والغددال األكداديمي واالنتحددال األدبددي، 

ليسددت  –:" أن يقددوم الكاتددب متعمدددًا باسددتخدام كلمددات أو أفكددار أو معلومددات العلمههاا المعاصههر،ن بقولههل
هدذه الكلمدات أو المعلومدات إلدى  خاصة بشخص آخر، دون تعري  أو ذكر هذا الشخص، ناسبا -عامة 

 .(32)نفسه، وهذا التعري  ينطبق على الكتابات المنشورة ورقيًا أو إلكترونيًا أو الخاصة بطالب آخرين "

دون اعتددراف  ،اسددتخدام متعمددد ألي مصدددر معلومددات منشددور أو غيددر منشددور :وعرفههها التربو،ههون ب نههها
اد أو االقتبدداس المتعددارف عليدده فددي البحددث العلمددي، وعدددم تطبيددق طددرق االستشدده ،مناسددب بحقددوق التددأليف

 .(33)حتى خرائط وجداول وأشكال ،ويشمل ذلك ما يحتويه ذلك المصدر من أفكار أو جمل أو كلمات

ونشدددره دون اإلشدددارة للمصددددر  ،أدبيدددًا أو علميددداً  ،وتعدددرف بأنهدددا: اغتصددداب االنتددداج العقلدددي أيدددا كدددان نوعددده
 .(34)األصلي

  مددن قدانون حددق الطبدع والتددأليف البريطدداني 1  رقدم )6بمدا جدداء فدي المددادة ) انون و،مكهن تعر،فههها فههي القهه
الطبدع والتدأليف المحفدوف فدي  المطبق في فلسطين منذ أيام االنتداب وفيه: يعد الشخص معتدديا علدى حدق
 بدون رضا صاحبه. أي أثر، إذا فعل شيئًا حصر القانون حق القيام به من صاحب ذلك الحق،

 صحابها.قانوني للمادة العلمية من مصادرها األصلية دون نسبتها ألفهي نقل غير 

متفقددة علددى عناصددر مهمددة منهددا: تعمددد اإلنتحددال، وعدددم نسددبة اإلنتدداج العقلددي  نههرب بهه ن هههع  التعر،فههاتو 
مهمددا كددان نوعدده أو لوندده إلددى صدداحبه بحيددث يددوحي لألخددرين بأندده مددن عمددل المؤلددف المنتحددل، وفددي هددذا 

 لف األصلي، وعدوان على إنتاجه العلمي.اعتداء على حق المؤ 

 العلمية: ةصور السرقثالثا : 

 مكان ذلك إبداعًا علميًا أأسواء  ،السرقات العلمية تنوعت وتعددت لتشمل مختلف مجاالت اإلبداع الفكري 
 فنيًا، ومن الصور التي أصبحت شائعة ومنتشرة في المحافل العلمية واألدبية ما يلي: مأدبيًا أ

إنتاج علمي كامل من كتاب أو بحث، حيث يقوم المنتحل المتعدي بكتابة اسمه مكان اسم  سرقة -1
المؤلف األصلي، وقد ينشر البحث بطبعة جديدة مختلفة في مكان أو بلد غير بلد المؤلف حتى ال 

 . (35)يكتشف
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رة إليها واإلشا ،دون عزوها إلى مصدرها األصلي ،اقتباس فقرة أو عدة فقرات من كتاب أو بحث -2
 .(36)بحيث تبدو ظاهريًا كأنها من إنتاج الباحث المقتبس ،بعالمات تنصيص

دون اإلشارة إلى صاحبها  ،إعادة صياغة وترتيب وتركيب الجمل واأللفاف من قبل المؤلف المنتحل -3
رات كاستبدال كلمة الغيم بالسحاب والكاتب بالباحث وهكذا، معتمدًا على تغيير وتقليب العبا ،األصلي

 واأللفاف واالستفادة من الفكرة الرئيسية دون عزو أو إحالة.

االنتحال بطريق الترجمة، كأن يقوم الباحث بترجمة إنتاج علمي لشخص ما من لغة إلى أخرى،  -4
دون اإلشارة إلى صاحبه الحقيقي، وقد حصل كثير من الباحثين على درجات علمية  ،ووضع اسمه عليه

 .(37)وتقدميها في جامعاتهم على أنها من إنتاجهم ،لمية من دول مختلفةمختلفة بترجمة رسائل ع

على أن يضع اسمه  ،مقابل مال يدفعه له ،كتابة بحث أو رسالة علميةلأن يستأجر شخص غيره  -5
على البحث أو الكتاب، وأصبحت هذه الصورة شائعة في األوساط األكاديمية بين بعض المدرسين 

مقابل مقدار من المال  ،علمية الذين يقومون ببيع أبحاث أو مشاريع تخرج للطلبةوالمكتبات والمراكز ال
ة أو لجنة المناقشة ،يدفع إليهم  .(38)ثم يقوم الطالب بتقديمه إلى مدرس الماد 

نسخ البرامج اإللكترونية المحوسبة بأشكالها المتنوعة بال إذن أصحابها، فهذه البرامج ملك محترم ال  -6
 .(39)ء منها إال باإلذن أو الشراء، فهي حق مصون يجب حمايته وال يجوز االعتداء عليهيجوز أخذ جز 

نشر اإلنتاج العلمي ألغرا  تجارية مع نسبته للمؤلف دون علمه، أو التعاقد معه، مما يؤدي إلى  -7
  ضياع حقه المالي.

 :وأخطارها رابعا : أضرار السرقة العلمية

ي النزيه، وينشأ بداًل منها عقليات هشة وفارغة علميًا، ال تملك روح تقضي على ملكة البحث العلم -1
 اإلبداع والمنافسة، مما يؤثر سلبًا على التطور العلمي والتقدم الحضاري الحقيقي.

 تل موهبة اإلبداع والتطور البحثي، لعدم احترام المعايير والقيم األخالقية للبحث العلمي.تق -2

غيره إلى أعلى المراتب العلمية والمستويات األكاديمية واالجتماعية  هدوجأفكار بوصول السارق  -3
 بغير وجه حق.

يعبر عن انحطاط فكري وثقافي مما السمعة السيئة للجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية،  -4
 وأخالقي.

قة ويتعود بحيث يستمرئ السر تسهم في زيادة الفساد السياسي والمالي وتغلغله بين أفراد المجتمع  -5
 عليها، فال يبالي الناس من أين أخذوا أفكارهم، وما هو مصدر معلوماتهم.

تدخل السرقة العلمية والتعدي على حقوق اآلخرين بما تمثله من قيمة مالية معتبرة في باب أكل  -6 
 .(40)أموال الناس بالباطل
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 المبحث الثاني

 وحرمة التعدي عليل العلمي ضرورة لحفظ ح  الغيروالتوثي  األمانة 

في وقانونا  يجب ا:لتزام بها شرعا  التي األمانة العلمية من ركائز األخالع ومبادئل المطلب األول: 
 :ا:نتاج العلمي

البحث العلمي ضرورة لتطور سبل الحياة وتقدم المجتمع وتحقيق التنمية وصواًل إلى النهضة الشاملة  ديع
 .(41)ابقت الدول وتنافست في دعمه وتخصيص األموال الالزمة لذلكلذلك تس ،لألمة في كافة مجاالتها

 ،وأصوله ومبادئه أهلية الباحث وفهمه لقواعد البحث العلمي ةوصلوحومن العوامل المؤثرة في قوة البحث 
لتحقيق النتائج واألهداف المرجوة بدقة. وهذا ال  ومراحله وقدرته على التخطيط وتنفيذ خطوات البحث

وتحليه باألخالق الفاضلة التي يجب أن يراعيها  ،ن استقامة الباحث وشعوره بأمانة المسؤوليةيستقيم دو 
أو  ،سواء كان ذلك من حيث أمانة النقل عند االقتباس واالشارة إلى مصدر المعلومة ،في بحثه

 .(42)الموضوعية أو الصدق والدقة في تحري الحقيقة التي تسهم في حل مشكلة البحث بموضوعية

يشترك فيها عامة: وهي قسمان:  ،القيم والمبادئ التي يجب على اإلنسان التحلي بها يه األخالع:و 
معينة  بمهنةمتعلقة  وخاصة:كالصدق واألمانة واإلخالل والوفاء،  ،وتخص كل المهن جميعاً  الناس

 التي من أهمها األمانة العلمية وتعني:، خالقيات البحث العلميكأ ،وتخص فئة محددة

ة دقوتوثيق مصدر المعلومات بكل  ،تها إليهم دون غيرهمسبون ،خرينة الفكرية لدى األيرام الملكاحت
 .(43)وأمانة

وقد حث السالم على وجوب أداا األمانات ألصحابها ورد كل شيا نلى أهلل ومددر  وكثرت في ذلل 
 الندوص ومنها:

و :" قوله تعالى - ك مإ َأنإ ت َؤدُّ َ َي إم ر  ِلَهاِننَّ َّللاَّ  .(44)"ا األَماَناِت ِنَلى َأهإ

أداء ما هو حق هلل عز  –على الصحيح  –شمل ياألمر باألمانة المذكور في اآلية الكريمة  وجل الد:لة:
المختلفة الحقوق وجل من صالة وصيام وزكاة وحج وأعمال البر األخرى، وما هو حق للمخلوق كأداء 

 .(45)نسبة الحق إلى أهله ها:ومن

 .(46)األخالع " صالح" ننما بعثت ألتمم :-صلى هللا عليه وسلم  – وقوله -
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إيمانًا أحسنهم خلقًا، وهي حكمة جامعة  سوأكمل النا ،األخالق من أصول الدين وعمادهوجل الد:لة: 
ومنها األمانة التي يجب أن يتحلى بها الباحث، قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي  ،لكل معاني الخير
أمرنا بددع الحديث وأداا األمانة وما جاء به:"  –صلى هللا عليه وسلم  –ن رسول هللا عندما سأله ع

 .(47)" وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماا

الدول مما استدعى العمل  ية لآلخرين جريمة أصبحت تتعدى حدودواعتبر القانون إنتهاك الحقوق العلم
م، 1886ن أهمها اتفاقية بيرن لعام بموجب ذلك إنشاء اتفاقيات دولية مفتم  على وجود حماية دولية لها،

 . وفي فلسطين نص قانون 2/27كما نص على ذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة )
حماية له من حقوق المؤلف البريطاني المطبق فيها على ضرورة حماية حق المؤلف وشرع له عقوبات 

صلية كالحبس والغرامة المالية، وأخرى تكميلية كإتالف النسخ المسروقة أو التعدي، فقرر عقوبات أ
يأتي بيان ذلك في المبحث الثالث عند الحديث عن المسؤولية الجنائية وس –تسليمها لصاحب الحق 

 .-المترتبة على السرقة العلمية في القانون 

 التوثي  العلمي وأهميتل:المطلب الثاني: 

 اينظر الباحث فيه إلى جهود غيره، ويبني عليه ،ة جهود إنسانية متصلة الحلقاتاالنتاج العلمي حصيل
فيستفيد كل باحث من أفكار غيره وعباراته  ،أفكاره، ويفتح المجال إلضافات علمية أخرى لباحثين الحقين

ح لتنتج فتمتزج اآلراء العلمية والمعرفية وتتفاعل وتتالق ،سواء كان ذلك باالقتباس أو اإلشارة ،وجمله
  .(48)أفضل ما يمكن للناس

 مانة والدقة وعزو المعلوماتمن األ ،وعلى الباحث خالل ذلك التقيد وااللتزام بأصول البحث العلمي
المحاضرات والمقابالت الشخصية  حال نقل واألفكار والتعبيرات إلى أصحابها بذكر مصادرها، وفي

يهم في لكياتهم الفكرية وعدم التعدي على حقوقهم ومحفاظًا عل ،ال بد من استئذان أصحابها ،والشفوية
باحث لنفسه ما لغيره، وإنما عليه أن يظهر صاحب الرأي الإذ األمانة تقتضي أن ال ينسب  ،(49)ذلك

حتى يكون البحث متسمًا بالموضوعية قائمًا على الصدق  ،مصدره بكل دقة ونزاهةمن ويوثق كالمه 
   .(50)والتضليل واألمانة بعيدا  عن الغال والخداع

 تظهر فيما يلي:أهمية التوثي  العلمي: 

 لتزامه بالموضوعية والدقة والصدق وأخالقيات العلماء.او  ،بيان لمدى نزاهة الباحث -

 يز لكالم الباحث عن غيره من الكت اب والعلماء والباحثين.يتم -

ه آلراء اآلخرين وأفكارهم سعة اطالعه ومعرفتو  تهشخصي ظهور يعكس ألنه ،لباحثاقوة  دليل على -
 وعلومهم.

 ،واالطالع على آخر المستجدات في المسائل المختلفة يظهر مدى متابعة الباحث للحداثة والتطور -
 .(51)خاصة عندما تكون المراجع والدراسات حديثةب
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مجموعة من المصادر والمراجع والبحوث والدراسات التي يمكن الرجوع إليها في يسهم في تقديم  -
 .ويسر سهولةبالمسائل ذات الصلة 

مما يزيد في الثقة بالمعلومات التي يقدمها الباحث  ،مقدار الجهد المبذول من قبل الباحثيظهر  -
 ونتائجه العلمية والبحثية.

كما أن توثيق الدراسات السابقة للبحث يفيد في معرفة التراكمات العلمية المختلفة للباحثين، ومقدار  -
ءاتهم العلمية التي أبدعها وأنتجها كل واحد منهم ليتميز بها عن غيره، وهذا يعكس مقدار إضافاتهم وإضا

 .(52)األمانة العلمية التي يتحلى بها الباحث

إلحجام الباحث عن توثيق المعلومات هناك أسباب مختلفة ومتباينة توثي  المعلومات: عدم أسباب 
 أذكر منها ما يلي:

مفهوم السرقة العلمية ومجالها ومسارها وضوابطها، خاصة عند أولئك بثين قلة الوعي لدى بعض الباح -
، ومنها: كيفية االقتباس، وتوثيق المعلومات وقواعده الذين لم يتعلموا أو يدرسوا أصول البحث العلمي

 وعزوها إلى مصادرها.

 تلك المتعلقة بصياغة العبارات والجمل واألفكار.ك ،ضعف مهارات البحث العلمي -

 بأهمية التحلي بأخالق العلم والعلماء. مضعف الوازع الديني لدى بعض الباحثين، وعدم اكتراثه -

كالحسد والخيانة والخداع، مما يدفعه إلى عدم  ،تمكن األمرا  النفسية والقلبية من ذات الباحث -
 االعتراف بفضل اآلخرين، وتوثيق منجزاتهم ونتائجهم العلمية.

تحت طائلة  ،لغيرهم من الباحثين واألساتذة لكتابة أبحاث لهموالمال  والقوةوذ استغالل ذوي النف -
رة أخرى، فقد يقوم بعض الباحثين بالكتابة لغيره مقابل مقدار أو اإلكراه واإلرهاب تا ،اإلغراء واإلغواء تارة

 من المال يبذل إليه لشدة حاجته وفاقته.

مما  ،مع كثرة األعمال والواجبات المطلوبة منه ،فيه جاز بحثهإلنالوقت الممنوح للطالب  عدم كفاية -
 .(53)لإلسراع في إنهائه، وتسليمه في الوقت المحدد ،يدفعه للتعدي على حقوق اآلخرين ونقلها دون توثيق

 استعجال الباحثين للترقيات والحصول على درجات علمية عليا لمنافسة زمالئهم. -

 األبحاث وسرعة النشر للظهور والبروز عليهم.منافسة اآلخرين على كثرة المؤلفات و  -

الرغبة الشديدة في الحصول على المال دون تحمل التبعة أو المسؤولية المالية تجاه المؤلف صاحب  -
 .الذي يملك حق الطبع واإلذن به الحق في التأليف

، أو ضعف العقوبة ة الفكريةيعدم معرفة العقوبات المترتبة على السرقة العلمية، والتعدي على الملك -
 .(54)الرادعة لذلك

 : حرمة التعدي على حقوع اآلخر،ن وانتحال  رائهم الفكر،ة:لثالثالمطلب ا
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األصل في الشرع عصمة أموال اآلخرين وأعراضهم وحقوقهم الفكرية، ويحرم التعدي عليها بغير حق، 
 ومن األدلة التي تظهر ذلك ما يلي:

 والسنة النبو،ة:أو: : الندوص الشرعية من الكتاب 

َباِطلِ :" قوله تعالى -1 َنك مإ ِبالإ َواَلك مإ َبيإ  .(55)"َوَ: َت إك ل وا َأمإ

اآلية نص عام في النهي عن أكل أموال الناس بال وجه حق، وبطريق يخالف شرع  وجل الد:لة:
 .(56)هللا

 .(57)" :" : يحل مال امرئ مسلم ن: بطيب نفس منل-صلى هللا عليه وسلم  –قوله  -2

في الحديث داللة على أن التعدي على حقوق اآلخرين وأموالهم بال إذن منهم، أكل باطل  وجل الد:لة:
 وغير مشروع.

:" من اقتطع ح  امرئ مسلم بيمينل فقد قال –صلى هللا عليه وسلم  –عن أبي أمامة ان الرسول  -3
   قال: وإن كان شيئا  يسيرا  يا رسول هللاأوجب هللا لل النار وحرم عليل الجنة، فقال لل رجل وإن كان 

 .(58)"قضيبا  من أراك

قال النووي معلقًا على الحديث: وفيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين، وأنه ال فرق بين  وجل الد:لة:
 .(59)" وإن كان قضيبا  من أراك:" -صلى هللا عليه وسلم  –قليل الحق وكثيره، لقوله 

فقال: أال  –صلى هللا عليه وسلم  –أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رسول هللا وعن عبد الرحمن بن  -4
" ا:شراك باهلل ، قال: -صلى هللا عليه وسلم  –قلنا: بلى يا رسول هللا  –ثالثًا  –أنبئكم بأكبر الكبائر 

قلنا: وكان متكئا  فجلس، فما زال يكررها، حتى  –أو قول الزور  –وعقوع الوالدين وشهادة الزور 
 .(60)ليتل سكت"

، قال النووي في شرح مسلم: وأما الزور فقال وقبحه فيه دليل على بشاعة هذا الفعل وجل الد:لة:
الثعلبي المفسر وأبو إسحاق وغيره: أصله تحسين الشيء ووصفه بخالف صفته، حتى يخيل إلى من 

 .(61)حقسمعه أو رآه أنه بخالف ما هو به، فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه 

صلى هللا عليه  –يقول د. وجيه الشيمي معلقًا على تحريم قول الزور في الحديث: والسر في أن الرسول 
شدد في تحريم قول الزور أن الزور هو الكذب، ومن يكذب يغير الحقائق.... والمفاسد المترتبة  –وسلم 

 .(62)على قول الزور عظيمة ومنها: أكل أموال الناس بالباطل

أن نسبة اإلنتاج العلمي لغير صاحبه كذب وتزييف للحق، فضاًل عما يترتب على ذلك من أكل  وال شك
 أموال الغير بالباطل.

فليس :" ومن غشنا صلى هللا عليه وسلم –قال: قال رسول هللا  –رضي هللا عنه  –وعن أبي هريرة  -5
 .(63)"منا
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قيقة وتزيين الباطل، وهو سلوك منحرف فيه الغال مبناه الخديعة واالحتيال وإخفاء الح وجل الد:لة:
، بقلبه الحق إلى الباطل والصدق إلى كذب والخيانة إلى -صلى هللا عليه وسلم  – معصية هلل ورسوله

أمانة، وهذا المعنى ظاهر في الباحث عند تعديه على حق الغير في أفكاره، وادعائه ملكيتها كذبًا وزورًا 
 وبهتانًا.

:" قال –صلى هللا عليه وسلم –أن الرسول  –رضي هللا عنهما  –ي بكر الصديق وعن أسماء بنت أب -6
 .(64)المتشبع بما لم يعط كالبس ثوبي زور "

في الحديث داللة على مر  التعالي وادعاء اإلنسان ما ليس فيه، وما ال يملكه من علم  وجل الد:لة:
ظهر أن عنده ما ليس عنده متكثرًا بذلك على أو صالح أو ماٍل أو وجاهة، قال النووي: معناه أن الذي ي

 .(65)الناس، ويتزين بالباطل، مذموم، قال الخطابي: وكالكاذب القائل بما لم يقل

 ومن أقوال العلماا في ذلل: -

قول سفيان الثوري: نسبة الفائدة إلى مفيدها، من الصدق في العلم وشكره، وإن السكوت عن ذلك من 
 .(66)الكذب في العلم وكفره

وقال اإلمام النووي: ومن النصيحة أن تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائلها، فمن فعل ذلك بورك له 
في علمه وحاله، ومن أوهم فيما يأخذه من كالم غيره أنه له، جدير أن ال ينتفع بعلمه، وال يبارك له في 

 .(67)هللا التوفيق لذلك دائماً حال، ولم يزل أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلها، نسأل 

 :(68)ثانيا : المقاصد الشرعية في جلب المدالح ودرا المفاسد

أحكام الشريعة مبناها جلب المصالح ودرء المفاسد في الدارين، فهي المقصد والغاية من تشريع األحكام 
أو راجحة، وكل ما وم التها، فكل ما أمر به هللا سبحانه وتعالى ال بد أن يكون لمصلحة، إما خالصة 

 نهى عنه فيه مفسدة خالصة أو راجحة.

فجلب المصالح هي األمور التي تنفع الناس ويحتاجونها إلقامة حياتهم على أساس مستقيم، ودرء 
المفاسد هي التي تضر بمصالح الناس ماديًا ومعنويًا وتلحق بهم األذى والمشقة، لذلك رد بعض العلماء 

 .(69)ورات والمنهيات والمباحات إلى هذه القاعدةأحكام الفقه كلها من المأم

يقول ابن القيم في إعالمه:" فإن الشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي 
عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن 

لمفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن دخلت الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى ا
 .(70)فيها بالتأويل"

، يلزم إنكارهاعظيمة،  ةومن ذلك يفهم بأن التعدي على حقوق اآلخرين الفكرية وسرقة أعمالهم فيه مفسد
، يجب اإلبداع ونسبة األعمال إلى أهلهافي حفظ الحقوق وإحياء ظاهرة  في محاربة هذه اآلفةحة والمصل

يقول العز:" ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من عدم إهمالها. 
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مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان من أن هذه المصلحة ال يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة ال يجوز قربانها، 
 .(71)وإن لم يكن فيها نص أو إجماع أو قياس خال، فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك "

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 في الفقل والقانون  لسرقة العلميةا المترتبة علىالمسؤولية الجنائية 

 المطلب األول: مفهوم المسؤولية الجنائية:

 .(72)اسم مفعول من الفعل سأل، ومن معانيها: المحاسبة والمؤاخذة المسؤولية في اللغة:

 وهذا يعني .(73)نتيجة تصرف قام به ،على الغيرلزام الشخص بضمان الضرر الواقع إ وفي ا:صطالح:
 أن يتحمل اإلنسان تبعة وعواقب فعله عند إخالله بقانون أو نظام أو حكم معين، وهي نوعان:

تعاقد إخالله بنظام العند  الشخصالتي يتحملها ويقصد بها تلك االلتزامات المالية مسؤولية مدنية:  -1
، ويطلق عليها من بيع وإجارة ورهن وشركة المالية مومبادالته ألفرادمعامالت ا، فهي متعلقة بمع اآلخرين

 في الفقه اإلسالمي الضمان وتعويض المتلفات.

صالحية الشخص لتحمل العقوبة جر اء ارتكابه االعتداء على حياة اآلخرين  وهيمسؤولية جنائية:  -2
وهي  .(74)وحقوقهم من أي اعتداءأو حقوقهم المالية. فغايتها حفظ حياة الناس وأعراضهم وأموالهم 

 المقصودة في هذا البحث.

تعني: تلك اإلجراءات التأديبية التي تتخذها السلطة المختصة عند مخالفة و وهناك المسؤولية التأديبية 
 .(75)كالجامعات والشركات وغيرها األنظمة الخاصة بها

 :: عقوبة سرقة النتاج العلمي في الفقل السالميثانيلطلب االم

هي جريمة أخالقية و  ،التي لم يبحثها الفقهاء القدامى ،تعتبر سرقة اإلنتاج العلمي من النوازل المعاصرة
سهلة فأصبحت ال تقل في خطورتها عن جريمة سرقة األموال العينية بالنظر إلى م التها ونتائجها، 
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الحصول على  اعدت فيالتي س ،المنال في ظل شيوع أنظمة الحوسبة الحديثة واألجهزة اإللكترونية
 نتشارها في األوساط األكاديمية والعلمية.امما أدى إلى سرعة  ،ميسرةالمعلومات بطريقة 

واالعتداء على الحقوق  ،يهدف إلى تطهير المجتمع من الفساد والرذيلة ،واإلسالم بمبادئه وأحكامه
عد والمبادئ ، ومن القوا ورادعة عقوبات زاجرة ى ذلكعلورتب  ،كافة المادية والمعنوية أشكاله وأنواعهب

سابقا من  ه، وفي ضوء ما ذكرنا: وجوب حفظ المال وصيانته من العبث والتعديالكلية التي أرساها لذلك
وأن اإلنتاج العلمي ذو منفعة مالية معتبرة. فما المسؤولية الجنائية  ،تأصيل لمعنى المالية في اإلسالم

 ثبوتها ؟ وما عقوبة ذلك ؟  المترتبة على سرقة اإلنتاج العلمي حال

 اختلف العلماا في هع  المس لة على ثالثة أقوال:

ذهب بعض الباحثين من العلماء إلى وجوب تطبيق حد السرقة على الجاني السارق القول األول: 
 ، واستدلوا بما يلي:(76)لإلنتاج العلمي والحقوق الفكرية

َما َجَز ا  ِبَما َكَسَبا َنَكا:  ّمَن َّللّاِ َوَّللّا  َعِز،ٌز َحِكيمٌ َوالّساِرع  َوالّساِرَقة  َفاقإ  قوله تعالى:" - ِدَيه   .(77)"َطع َواإ َأيإ

وما دامت الحقوق الفكرية تعتبر  ،جزاء السارق ومصيره وهو القطعفي اآلية الكريمة بيان  وجل الد:لة:
كسرقة األموال  ،تستحق القطع فإن التعدي عليها بال وجه حق جريمة ،المنافع المقومة بمالمن قبيل 

 العينية سواء بسواء.

" لعن هللا السارع يسرع البيضة فتقطع يد  و،سرع الحبل فتقطع :-صلى هللا عليه وسلم  –قوله  -
 .(78)يد  "

الحديث الشري  يدل على فظاعة هذه الجريمة مهما صغرت، ومهما كان شكلها ونوعها  وجل الد:لة:
ي على حق الغير في اإلنتاج العلمي إذ ال فرق بين سرقة المتاع وسرقة وصورتها، ومن ذلك التعد

 األفكار.

 ،لفات والكتب واإلنتاج اإلبداعي والفكري ؤ مالية اإلنتاج العلمي واالستعاضة عنه بالمال بطريق بيع الم -
 .(79)يؤكد اعتبار التعدي عليه سرقة بالمعنى الشرعي يستوجب إقامة الحد

إلى أن التعدي على اإلنتاج العلمي وسرقته جريمة تستحق  المعاصرين العلماءأكثر  ذهبالقول الثاني: 
 .(81)عليها بالحبس أو التعويض أو كليهما (80)التعزيربوإنما  ،ال تصل إلى حد القطع هانأ غير ،العقوبة

 يما يلي:فو،مكن نجمال عمدتهم في ذلل 

التعدي على الملكية الفكرية سرقة بالمعنى  عدلم يالنظام العام والعرف السائد بين مختلف دول العا -
لبيع با. فملكية اإلنتاج الذهني الذي أودعه صاحبه في كتاب متداول بين الناس (82)والقانوني لعرفيا

يعني أنه أصبح ذا قيمة مالية وتجارية ويقع على المعتدي عليه ما  ،يقتنى في البيوت والمكتبات، والشراء
 يد.العلى أن ال يصل إلى حد قطع  ،أنواع المال األخرى من عقاب يقع على المعتدي على
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إلى هذا  ذهبكما  - كتمانه أو أخذ األجر على تعليمه ةوحرم بين الناس،إشاعة العلم األصل  -
االستعاضة وإجازة المتأخرين أخذ األجرة و ومع تعارف الناس على خالف ذلك  . -المتقدمون من العلماء

وسد جميع  ،المصالح المعتبرة التي يجب حفظها وصيانتها من التعدي والعدوانأصبح من  ،مالبه عن
  .(83)الذرائع المفضية إلى تضييعها وإهدارها

ادرؤا  :يورث شبهة يسقط بها الحد للقاعدة ،اختالف العلماء في مالية المنافع واألشياء المعنوية -
   نه يستوجب العقوبة.وأوحرمته  كيد على شناعة هذا الفعلأمع الت ،(84)الحدود بالشبهات

فليس من حق  ،ذهب جماعة من العلماء إلى عدم اعتبار التأليف واإلنتاج العلمي ماالً القول الثالث: 
والحق المحض المجرد  ،وشرط المبيع أن يكون ماالً  ،ألنه حق مجرد ،بتكاره العلمياالمؤلف بيع إنتاجه و 

 .(85)من فعل ذلك وآثم ،فال يجوز أخذ العو  عنه ،ليس بمال

 وحجتهم في ذلل ما يلي:

شرط االستعاضة عن العلم ونشره بمقابل يدخل في باب كتمان العلم المنهي عنه، فقد روى أبو هريرة  -
ألجمل  ،:" من سئل عن علم يعلمل فكتملقال –صلى هللا عليه وسلم  –أن الرسول  –رضي هللا عنه  –

 .(86)يوم القيامة بلجام من نار "

لئال يستوجب عقاب هللا  ،في النص داللة على وجوب بذل العلم للناس ونشره وعدم كتمانه الد:لة:وجل 
   عز وجل، والظاهر من النص أنه بال مقابل.

فقد كان العلماء يبذلونه تعليمًا يتقرب بها إلى هللا تعالى، عبادة من البر واإلحسان، و العلم  نشر وألن -
خذ عوضًا أمين الشنقيطي ال يأكان الشيخ محمد و حسبة هلل عز وجل،  لب ،أو أجر وتصنيفًا دون عو 

وما أظن  ،ال أتاجر في البيان لكتاب هللا وكان يزجر عن ذلك ونقل عنه د. أبو زيد قوله: ،عن تصانيفه
 .(87)أحدكم يجترئ على كتابي فيبيعه

قيمة  انتاج العلمي والفكري ذيرى الباحث أن ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من اعتبار اإلالراجح: 
جريمة تستحق العقوبة التعزيرية من حبس أو تعويض أو غير ذلك هو  دمالية، وأن التعدي عليه يع

األوجه، لتعارف الناس في هذا الزمان على ذلك من دون نكير لما فيه من حفظ أموالهم وحقوقهم حتى 
، والقاعدة الشرعية ين الخاصة بحماية ملكيتهدرت القوانوص ،أصبح من القضايا المتفق عليها عالمياً 
 .(89)، والعادة محكمة(88)تقول: المعروف عرفًا كالمشروط شرطاً 

مالية أن يكون المسروق مااًل متقومًا، و ومنها: ، (90)ألن شروطه غير متحققة تطبيق حد السرقةوال يرى 
وكذا شرط أخذ المال من حرز الحد، اإلنتاج العلمي محل اختالف بين العلماء، وهذا يورث شبهة إسقاط 

، (91)منتف في اإلنتاج العلمي. قال صاحب المغني:" والقطع حد ال يجب إال بهتك الحرز " هومثله، و 
موال واألوقات فقد يكون الشيء محرزًا في حال دون حال، ووقت فالحرز يختلف باختالف األحوال واأل

ور في متناول الجميع ويستطيع كل شخص شرائه وتملكه . واإلنتاج العلمي المطبوع والمنش(92)دون وقت
المعتدي أشبه المختلس والمنتهب  لىقطع عوال  .(93)بسهولة ويسر فانتفى معنى الحرز المانع من السرقة
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، فال قطع على أحدهم للتفريط في كمال الحفظ والتيقظ مع إمكانية مراعاة ذلك (94)وجاحد الوديعة
 .(95)رب والنكال والسجن الطويل وأخذ المالالء بالضعقوبة هؤ  والتحوط له، فكان

وهذا بخالف السارق فال يمكن التحرز منه فهو ينقب الدور ويهتك الحرز مع أخذ التحوط لذلك، 
وهللا تعالى  شاهد.مفاستحق القطع على عدوانه ولوال ذلك لشاعت السرقة بين الناس، وهذا حاصل و 

  أعلى وأعلم. 

 سرقة النتاج العلمي في القانون: : عقوبةثالثالمطلب ال

 الفلسطيني: القانون 

ما يتعلق بحق حماية االنتاج فيإن القانون المطبق في األراضي الفلسطينية إلى لحظة كتابة هذه األسطر 
قانون حقوق الطبع بم، والمعروف 1911  لسنة 46قانون البريطاني رقم )الهو  ،الفكري واألدبي

على م يقضي بسريان أحكام هذا القانون 1924  آذار 21ملكي بتاريخ )والتأليف، حيث صدر مرسوم 
 م.1924نيسان  23وطبق بمقتضى المنشور الصادر عن المندوب السامي بتاريخ  ،فلسطين

جميع حقوق الطبع والتأليف واألفكار األدبية  :  من هذا القانون على أن1نصت المادة األولى بند )وقد 
 بريطانيا محمية.الفنية وفي كافة أنحاء ممتلكات والتمثيلية والموسيقية و 

الحق الذي يملكه  ":  من نفس المادة على مفهوم حق الطبع والتأليف وأنه يعني2كما نص البند )
في شكل مادي مهما كان،  أو في إعادة إصدار أي جزء جوهري منه ،الشخص وحده في إصدار األثر

أو إذا كان األثر محاضرة فحق إلقاء المحاضرة  نه علنًا،وحق تمثيل األثر أو تمثيل أي جزء جوهري م
 .ا"أو أي قسم جوهري منه

إذا فعل شيئًا حصر القانون حق  ،على حق الطبع والتأليف المحفوف في أي أثر اً الشخص معتدي دويع
 .2/1بدون رضا صاحبه كما نصت على ذلك المادة  ،القيام به من صاحب ذلك الحق

فيحق لصاحب الحق أن يلجأ إلى كافة الطرق  ،الطبع والتأليف المحفوف في أثروإذا وقع تعد على حق 
كاستصدار أمر  فيما يتعلق بالتعدي على ذلك الحق، ،إياها القانون  أو قد يخوله المقاضاة التي يخوله

أو غير ذلك وهذا ما  ،أو محاسبة المعتدي ،أو الحصول على عطل وضرر ،أو أمر بالمنع ،تحذيري 
  .1  رقم )6المادة ) نصت عليه

، ويمكن تقسيم جريمة تستحق عقوبة رادعة الفكرية واألدبية القانون التعدي على حقوق اآلخرين عدوقد 
 كما جاء في مواد القانون البريطاني المطبق في فلسطين ،عقوبة التعدي على حق المؤلف إلى قسمين

 :األردني والمصري كذا و 

من قانون   3المقيد للحرية والغرامة المالية. فقد نصت المادة )وتشمل الحبس  أو:: عقوبة أصلية:
 :الجرائم التالية عن علم منه وهي كل من ارتكب إحدى :على أنه االنتداب البريطاني

 ال تزال حقوق طبعه محفوظة. ،أعد للبيع أو التأجير نسخة مقلدة من مؤلف -أ
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 مها للبيع أو األجرة بقصد التجارة.أو قد ،أو عرضها ،باع أو أجر نسخا مقلدة من مؤلف كهذا  -ب

 أو لمدى يضر بحقوق صاحب الطبع والتأليف ،وزع نسخا مقلدة من مؤلف كهذا بقصد التجارة -ج

 أو عر  علنًا بقصد التجارة نسخا مقلدة من مؤلف كهذا. -د

 استورد إلى فلسطين نسخا مقلدة من مؤلف كهذا للبيع أو األجرة. -ه

  مئتان وخمسون ماًل عن كل نسخة جرى التصرف بها 250غرامة قدرها )بب يعتبر ارتكب جرمًا ويعاق
  خمسين جنيها في المعاملة الواحدة، وفي حال 50على أن ال تتجاوز الغرامة ) –خالفا لهذه المادة  -

 يعاقب إما بهذه الغرامة أو بالحبس لمدة شهرين. ،للمرة الثانية أو ما يليها االعود في الجريمة وارتكابه

عالج المشرع األردني حماية اإلنتاج الفكري واألدبي بموجب قانون حماية حق المؤلف  القانون األردني:
م. وقد نصت 16/4/1992  بتاريخ 3821م، الصادر في الجريدة الرسمية رقم )1992  لسنة 22رقم )
   على أنه: 51المادة )

وقد عدلت هذه الفقرة ) سنوات يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عن ثالث -أ
  سنة 23قانون رقم ) بموجب ثالث سنوات واالستعاضة عنها بسنة واحدة وذلكالبإلغاء مدة 

  ألف دينار وال تزيد عن 1000وبغرامة ال تقل عن )م ، 1992م المعدل لقانون 2014
    ستة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.6000)

 (96) 23، 10، 9، 8ل عليها في المواد )أحد الحقوق المنصو ي كل من باشر بغير سند شرع -1

 من هذا القانون.

يجار مصنفا مقلدًا او نسخًا منه أو أذاعه على الجمهور كل من عر  للبيع أو للتداول أو لإل -2
مع  ،و أخرجه منهاأمملكة لاأو أدخله إلى  ،أو استخدمه لتحقيق أي مصلحة ،بأي طريقة كانت

 فرت األسباب والقرائن الكافية للعلم بأنه مقلد.أو إذا توا ،علمه

كما نص الفرع )ب  من نفس المادة على عقوبة المعتدي إذا كرر أي جريمة من الجرائم 
المنصول عليها في فقرة )أ  بالحكم على مرتكبها بالحد األعلى لعقوبة الحبس وبالحد األعلى 

 .لغرامةل

 القانون المدري:

عالج الحق في اإلنتاج العلمي والفكري بموجب قانون حماية حقوق المشرع المصري فقد وأما 
وأوقع عقوبتي الحبس والغرامة المالية على كل من اعتدى  م.2002  لسنة 82الملكية الفكرية رقم )

 على أنه:منه   181قد نصت المادة )اآلخرين في إنتاجهم العلمي والفكري فعلى حق 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وبغرامة ال  ،خرآقانون شد في أية عقوبة أمع عدم اإلخالل ب
جاوز عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب تقل عن خمسة آالف جنيه وال ت  

 :حد األفعال اآلتيةأ
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بيع أو تاجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقا ألحكام هذا القانون أو  -1
ية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق أطرحه للتداول ب

 .المجاور

تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو  -2
 .االيجار مع العلم بتقليده

أو التقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الخارج أو بيعه  -3
 .عرضه للبيع أو التداول أو لاليجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده

نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقا ألحكام هذا القانون عبر  -4
أجهزة الحاسب اآللي أو شبكات االنترنت أو شبكة المعلومات أو شبكات االتصاالت أو غيرها من 

 .إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور الوسائل بدون 

التصنيع أو التجميع أو االستيراد بغر  البيع أو التأجير ألي جهاز أو وسيلة أو اداه مصممه  -5
 .أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاجب الحق المجاور كالتشفير أو غيره

سوء نيه الية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق التعطيل أو التعييب ب االزالة أو -6
 .المجاور كالتشفير أو غيره

أو من الحقوق المجاورة المنصول  ،االعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف -7
عليها في هذا القانون. وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيالت الصوتية أو البرامج االذاعية 

 .األداءات محل الجريمة أو

والغرامة التي التقل عن عشرة  ،تقل عن ثالثة أشهر تكون العقوبة الحبس مدة ال وفي حالة العود
 .اوز خمسين ألف جنيهج  آالف جنيه وال ت  

 أن المشرع المصري لم يذكر حدا أقصى لعقوبة السجن بل اكتفى بالنص على أن أقلها شهر. نرى 

لم يكتف تشريع االنتداب البريطاني المطبق في األراضي الفلسطينية في  ثانيا : عقوبات تكميلية:
م والقانون األردني والمصري بعقوبات الحبس والغرامة لمن يعتدي على حق الملكية 1924العام 
 ردعا للمعتدي على حق غيره منها: تكميلية بل أقر إجراءات وعقوبات أخرى  ،الفكرية

عن علم ببيع  شخص قام كما لوليمها للمؤلف المعتدب عليل، مدادرة النسخ أو نتالفها أو تس -1
فقد نصت المادة  ،أو تأجير أو توزيع بقصد التجارة نسخا ال يزال حق طبعه وتأليفه قائما لمؤلفه

أو كافة للمحكمة أن تأمر بإتالف نسخ األثر أنه:" يجوز  م على1911  من قانون 3  بند )11)
أن تأمر بتسليمها  جرم المذكور إذا تبين وقوع اعتداء بسببها أواللوحات الموجودة في حيازة الم

قد تم إعادة ذات و  "لصاحب حق الطبع والتأليف أو تتصرف بها بخالف ذلك حسبما تستنسب
 م.1924سنة ل  من نفس القانون المعدل 3  فرع )3المادة )المضمون تقريبًا في 
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م بند 1992قانون حقوق الطبع والتأليف للعام   من 47وأما المشرع األردني فقد ذهب في المادة )
محكمة بناًء على طلب المؤلف أو أي من ورثته أو خلفته أن تحكم بإتالف نسخ للأن  ")أ  إلى:

المصنف أو الصورة المأخوذة عنه الذي نشر بصورة غير مشروعة والمواد التي استعملت في نشره 
لنسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة ولها بداًل من إتالفها أن تحكم بتغيير معالم ا

 ."لالستعمال

كما أجاز البند )ج  من نفس المادة للمحكمة أن تحكم بمصادرة نسخ المصنف أو الصور المأخوذة 
لتعويض المؤلف عن عنه والمواد التي استعملت في إخراجه وبيعها وذلك في حدود ما يبقى منها 

 ك النسخ والصور أو تغيير معالمها أو إتالف تلك المواد.الضرر الذي أصابه بداًل من إتالف تل

م على أن 2002  من قانون الملكية الفكرية من عام 181كما أن المشرع المصري نص في المادة )
محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك  بمصادرة النسخ تقضىأن جميع األحوال للمحكمة وفي 

 .هاالمعدات واالدوات المستخدمة في ارتكاب

 :المنش ة نغالع -2

لم يشر قانون حق الطبع والتأليف المطبق في األراضي الفلسطينية إلى مسألة إغالق المنشأة 
  فقرة )ب  5المستخدمة في التعدي على حق المؤلف بخالف المشرع األردني الذي نص في المادة )

لى لعقوبة الحبس على: أن للمحكمة في حال تكرار الجريمة أن تحكم على مرتكبها بالحد األع
ق المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة بمدة ال للمحكمة في هذه الحالة الحكم بإغال كما أن ،والغرامة

 أو وقف ترخيصها لمدة معينة أو بصورة نهائية.  ،تزيد عن سنة

للمحكمة   من قانون حقوق الملكية الفكرية على: أن 181أما المشرع المصري فقد نص في المادة )
الحكم باالدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة ال  عند

ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود في الجرائم المنصول عليها في البندين  ،تزيد على ستة أشهر
 .من هذه المادة  )ثانيا، ثالثا

 نشر الحكم: -3

ؤلمة لما تحويه من معنى التشهير بالمعتدي على في نشر الحكم على المأل عقوبة نفسية مإن 
 قانون حقوق الطبع والتأليف ساري المفعول في األراضي الفسطينية لم يتعر و حقوق اآلخرين، 

  من قانون حقوق الطبع 50ردني والمصري، فقد نصت المادة )لهذه المسأدلة بخالف المشرعين األ
كوم له أن تقرر نشر الحكم الذي تصدره بموجب المحعلى: أن للمحكمة بناًء على طلب  األردني

هذا القانون في صحيفة يومية أو إسبوعية محلية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. كما 
وتقضى المحكمة بنشر ملخص   من قانون الملكية الفكرية المصري على: 181نصت المادة )

 . قة المحكوم عليهالحكم الصادر باالدانة في جريدة يومية أو أكثر على نف

 :: عقوبة سرقة النتاج العلمي في الجامعاتالمطلب الرابع
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تشمل مختلف  مختلفة ومتنوعة ومجالس تخضع الجامعات إلى أنظمة خاصة بها تطبق بموجب لجان
منها: المجالس أو اللجان التأديبية ومهمتها مسائلة أعضاء الهيئة التدريسية عند مناحي الحياة الجامعية، 

وسوف أتناول في هذا المطلب المسؤولية التأديبية  ،كاب إحدى المخالفات المحظورة في الجامعةارت
لعضو هيئة التدريس عند التعدي على حقوق اآلخرين الفكرية في عدة جامعات فلسطينية وأردنية 
نية ومصرية وسأختار من الجامعات الفلسطينية نظام جامعة النجاح الوطنية كبرى الجامعات الفلسطي

 امعات األردن الجامعة األردنية، وأما الجامعات المصرية فنظامها واحد.والتي أنتمي إليها، ومن ج

 في جامعة النجاح الوطنية:المسؤولية الت ديبية 

  بتاريخ 424بقرار من مجلس األمناء رقم ) والئحة الجزاءات صدر في الجامعة نظام الشكاوى 
وبموجب هذا القرار تم تشكيل لجنة الشكاوى  العمل الحقاً وتم اعتنماده من وزير  م19/11/2014

أعضاء هيئة التدريس من ذوي الكفاءة والتميز على أن يكون أحدهم من كلية القانون  ةالمكونة من ثالث
مقررًا، ولجنة أخرى استئنافية مكونة من نائب رئيس الجامعة وعميد كلية القانون ومدير شؤون 

 كاوى في عدة أمور منها:وتنظر لجنة الش ،الموظفين

 أي تصرف يمثل مخالفة مهنية وفق طبيعة عمل الشخص المشتكى عليه. -

طة أو المحسوبية أو يتعار  مع مبادئ النزاهة اسضمن أعمال الرشوة أو الو أي تصرف مصنف  -
 والشفافية والعدل.

على قيم واحترام اآلخر  داءً اب أو تشكل إنتهاكًا أو اعتأي أعمال أو تصرفات تخل بالنظام العام واآلد -
  .4وهذا كما نصت عليه المادة ) ،أو قيم ومثل الجامعة بوجه خال وقيم الشعب الفلسطيني بوجه عام

حسب ما تراه مناسبا: تنبيه شفوي، إنذار  تيةومن حق اللجنة أن توقع إحدى العقوبات التأديبية اآل
من العمل، والغرامات المالية، وهذا ما نصت مكتوب، وقف عن العمل، الحرمان من الترقيات، الفصل 

   بفرعيها )أ، ب .6عليه المادة )

 تحدثت عن إنهاء عقد العمل دون إشعار عند إرتكابه مخالفة معينة ومنها:  7وفي المادة )

 إنتحال شخصية غير شخصيته أو تقديمه شهادات أو وثائق مزورة للجامعة. -

ائية مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو إدانته بحكم نهائي صادر عن جهة قض -
 األخالق العامة.

وإن التعدي على حقوق اآلخرين الفكرية فيه مخالفة مهنية ويتنافى مع مبادئ النزاهة والشفافية، ويمثل 
 لى ذلك.انتهاكًا للنظام العام وقيم الجامعة مثلها العليا، وانتحااًل لشخصية اآلخرين، فاستحق العقوبة ع

 :في الجامعة األردنية المسؤولية الت ديبية
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عن أحد  ةة عند وقوع مخالفة صادر ءليخضع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة األردنية حال المسا
م، ويتشكل المجلس التأديبي 2007  لسنة 106المدرسين إلى نظام المجلس التأديبي الخال بهم رقم )

 من:

من خمسة أعضاء من الهيئة التدريسية يحملون رتبة أستاذ لم توقع عليهم  مجلس تأديبي ابتدائي مكون 
نافي برئاسة أحد نواب الرئيس ئ، ويختارون من بينهم رئيسًا للمجلس، ومجلس تأديبي استأي عقوبة

وعضوية أربعة من اعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة أستاذ ولم توقع عليهم أي عقوبة، هذا ما 
   من نظام المجلس التأديبي.39المادة ) نصت عليه

رات المعمول بها في وعند مخالفة أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقوانين واألنظمة والتعليمات والقرا
  36يكون تحت طائلة المسؤولية التأديبية، حيث يقوم المجلس التأديبي وبحسب المادة ) الجامعة فإنه

 بإيقاع إحدى العقوبات التالية: 

 تنبيه.ال -أ

 اإلنذار.  -ب

 اإلنذار النهائي. -ج

 االستغناء عن الخدمة مع صرف جميع المستحقات المالية. -د

العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق االدخار وال يعاد تعينه  -ه
 مرفوعة عليه.في الجامعة، وذلك وفقا لما يتبين للمجلس ويتناسب مع ظروف المخالفة التأديبية ال

  فقرة )هد  35ومن المخالفات التي تستحق إيقاع إحدى العقوبات السالفة الذكر ما جاء في المادة )
من النظام وهو: القيام بأي عمل يسيء إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها. وال شك أن االنتحال 

 عاملين فيها.العلمي والتعدي على الحقوق الفكرية لآلخرين فيه إساءة للجامعة وال

 المسؤولية الت ديبية في الجامعات المدر،ة:

نظمت الجامعات المصرية المسؤولية التأديبية للباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية ضمانا الستقاللهم 
وحفاظا على كرامتهم، فكل تصرف يقوم به الباحث يكون مخال بواجباته أو يمس شرف المهنة يوجب 

اإلجراءات التأديبية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات المصرية في  لة تأديبية، وقد وردتءمسا
 م، الخال بتنظيم الجامعات.1972  لعام 49  من قرار رئيس الجمهورية رقم )112 – 105المواد )

  من قانون تنظيم الجامعات على تشكيل مجلس التأديب الذي تسأل أمامه جميع 109وقد نصت المادة )
أستاذ من كلية الحقوق عضوية و ، رئيساً  ،ويتشكل من أحد نواب رئيس الجامعة ،تدريسأعضاء هيئة ال

 ومستشار من مجلس الدولة.

  110فقد نصت عليها المادة ) ،وأما الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو هيئة التدريس
تحقة لفترة واحدة، تأخير التعيين في من نفس القانون وتشمل: التنبيه، اللوم، اللوم مع تأخير العالوة المس
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الوظيفة األعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على األكثر، العزل من الوظيفة مع االحتفاف بالمعاش أو 
وال شك أن التعدي على  المكافأة، العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.

 نة ويستحق العقوبة.حقوق اآلخرين الفكرية مما يمس بشرف المه

لة المتعدي على حقوق اآلخرين الفكرية ليس فيها ءأن األنظمة الجامعية فيما يتعلق بمسانرب مما سب : 
المجلس في تقدير إحدى العقوبات  إلىعقوبة تأديبية محددة في ذلك، وإنما يترك األمر و نصًا واضحًا 

 المشار إليها في النظام حال المخالفة.

 مع التوصيات لنتائج التي توصل نليها الباحثالخاتمة وأهم ا

 أو: : أهم النتائج التي توصل نليها الباحث:

عيان من حيث العقود الناقلة المنافع من قبيل األموال المتقومة ويجري عليها ما يجري على األ دتع -1
ة اإلنتاج العلمي ومن صور المنافع المتقوم ،ال يجوز التعدي عليها بال إذن صاحبهاو  ،رثاإلللملكية و 

 والفكري للباحثين والعلماء.

وقد يعبر عنها بألفاف مختلفة كالسطو العلمي أو الغال  ،السرقة العلمية من النوازل الحديثة -2
 دون نسبته إليهم. استخدام معلومات وأفكار وابتكار اآلخرين :وتعني ،كاديمي أو اإلنتحال األدبياأل

ة واألمانة والموضوعية يعتبر من أهم األدوات والوسائل التي تؤدي البحث العلمي القائم على الدق -3
 إلى تطور وتقدم مختلف مناحي الحياة في المجتمع.

خرين دون نسبته إليهم يعتبر من الغال والتزوير والكذب نتحال العلمي والتعدي على جهود اآلاال -4
  وخيانة األمانة وهذه أمور منهي عنها في الشريعة اإلسالمية.

التوثيق العلمي وعزو المعلومات واألفكار إلى أصحابها يعكس سعة اطالع الباحث ومعرفته ب راء  -5
 اآلخرين في المسألة وهذا يشكل عنصر قوة للبحث.

دون إذن صاحبها من صور  - وبأشكالها المختلفة -مج اإللكترونية المحوسبة براالتعدي على ال -6
 السرقة العلمية المحرمة.

بعضهم إلى وجوب تطبيق حد العلماء في المسؤولية الجنائية جراء السرقة العلمية فذهب اختلف  -7
لية اإلنتاج وجوب التعزير، ومنع جماعة من أهل العلم العقوبة أصاًل لعدم مابأكثرهم السرقة، وقال 

 العلمي في نظرهم، والذي ترجح للباحث ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني.

نتداب البريطاني الخال بحماية اإلنتاج الفكري واألدبي والمطبق في األراضي اعتبر قانون اال -8
الفلسطينية، وكذا األردني والمصري التعدي على حقوق اآلخرين جريمة تستحق العقوبة وقد عاقب عليها 

 بالغرامة المالية أو الحبس أو اإلثنتين معا.
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مصرية أنظمة وتعليمات خاصة عند ارتكاب يطبق في أنظمة الجامعات الفلسطينية واألردنية وال -9
مخالفات محظورة تخل بالنظام العام واآلداب وتشكل إنتهاكًا لقيم الجامعة ومنها اإلنتحال وتتراوح 

 .من العمل العقوبات فيها بين التنبيه واإلنذار النهائي والفصل

 ثانيا : التوصيات:

 االهتمام بزيادة اإلنفاق على البحث العلمي. -1

عري  الباحثين عن طريق األبحاث والمؤتمرات والمحاضرات ووسائل اإلعالم المختلفة بأصول ت -2
 والتحذير من خطورة التعدي على صاحب اإلنتاج الفكري أخالقيًا وجنائيًا. ،البحث العلمي ومناهجه

 .ةتبني الجامعات ألنظمة واضحة فيما يتعلق بحقوق الباحثين الفكري -3

انون حقوق الملكية الفكرية المطبق في بالدنا فلسطين منذ عهد اإلنتداب إعادة النظر في ق -4
العلمية  الحياةنواحي ، واستبداله بقانون فلسطيني جديد يلبي حاجات العصر وتطور إلى اآلنالبريطاني 
 .المختلفة

ات لزم الشركوذلك بإضافة مادة قانونية تم 1964ضرورة تعديل قانون الشركات الفلسطيني لعام  -5
رقم المساهمة بدعم وتطوير البحث العلمي بنسبة محددة من أرباحها أسوة بقانون الشركات األردني 

  على الشركات المساهمة العامة تخصيص ما ال يقل 188حيث أوجبت المادة )م 1997   لسنة22)
 ديها. % من أرباحها السنوية الصافية وإنفاقه على دعم البحوث العلمية والتدريب المهني ل1عن 

 العالمين والحمد هلل ربّ 

 

 قائمة هوامش البحث
 .159، لاإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس وعالقته بكفايتهم في تعليم الطالب  زيدان، 1)
 .316، ل30، عدد 9مجلد  لغز اإلنتاجية العلمية للمرأة مستقبل التربية العربية،  زاهر، 2)
 .173، ل الفقه اإلسالمي المقارن   الدريني، 3)
 .   273، لالفقه اإلسالمي المقارن   الدريني، 4)

 .   5  سورة العلق: اآلية 5)

 .  4/776، الكشاف  الزمخشري، 6)

 . 279، 1/278، مفتاح دار السعادة  ابن القيم، 7)

 .   9/509، محاسن التأويل   القاسمي،8)

  .   4-1  سورة الرحمن: اآليات )9)

 ، تحقيدددق: شدددعيب األرندددا وط وعدددادل مرشدددد وآخدددرون، 8844، حدددديث رقدددم )14/438، المسدددند  ابدددن حنبدددل، 10)
 وقالوا: إسناده صحيح.

  .   1631، حديث رقم )3/1255، الصحيح  مسلم، 11)

  .   844، حديث رقم )2/208، التنوير شرح الجامع الصغير  الصنعاني، 12)
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  .   850ث رقم )، حدي1/437، فيض القدير شرح الجامع الصغير  المناوي، 13)

 ، مادة مول، باب الالم، فصل الميم.   11/635، اللسان  ابن منظور، 14)

 .   4/501، حاشية ابن عابدين  ابن عابدين، 15)

 .   6، لالملكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالمية  حسين، 16)

  .   126، مادة )1/115، درر الحكام شرح مجلة األحكام  حيدر، 17)

الزركشددي،  /216، 3/209، الفددروق ، أبددو العبدداس شددهاب الدددين أحمددد بددن إدريددس بددن عبددد الددرحمنالقرافددي،   18)
 .4/7، المغنيابن قدامة،  /343، لالقواعد

 .   216، 3/209، الفروق   القرافي، 19)

 .   343، لالقواعد  الزركشي، 20)

 .   4/7، المغني  ابن قدامة، 21)

 .   280، بحث حق االبتكار في الفقه اإلسالمي والقانون، لي المقارن الفقه اإلسالم  الدريني، 22)

 ، " مادة سرق "، باب القاف، فصل السين.  10/155، لسان العرب   ابن منظور،23)

 .   18  سورة الحجر: اآلية 24)

  .4/109، االختيار لتعليل المختار   الموصلي،25)
 .10/192، االنصافالمرداوي،  /2/534 ،االقناعبيني، الشر  /7/529، االستذكار   ابن عبد البر،26)
 ، قال ابن حبان: حديث صحيح على شرط مسلم.10/316، الصحيح  ابن حبان، 27)

 .   4/111، االختيار  الموصلي، 28)

  ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.  1446، حديث رقم )4/50، سنن الترمذي  الترمذي، 29)

 . والمدددراح: مكدددان مبيدددت الماشدددية، والجدددرين: بيددددر الثمدددر، 3075، حدددديث رقدددم )5/1216، الموطدددأ  مالدددك، 30)
، مددادة 5/333، لسددان العددربوالحددرز: الموضددع الحصددين الددذي يحفددظ المددال فيدده عددادة. انظددر: ابددن منظددور، 

 حرز، باب الزاي فصل الحاء.

 /4/110، االختيدارانظر: الموصدلي،  مدار اتفاق بين فقهاء المذاهب األربعة. –بوجه عام  –  وهذا المعنى 31)
 ابن مفلح، /13/265، الحاوي الكبير/ الماوردي،  10/280، حاشية الصاوي على الشرح الصغيرالصاوي، 
 .   9/101، المبدع

 .   أخالقيات البحث العلمي  رفعت، 32)

 . 148، لاالنتحال في البحوث التربوية، أسبابه وطرق مكافحته   إسماعيل، 33)

 ، على الرابط اإللكتروني:السرقات الفكرية وأثرها على المجتمع الثقافيالزغبي،   34)
http://www.matarmatar.net/threads/8130/ 

: ما تعر  له المرحوم 748 ، ل11  وقد ذكر الدكتور كمال الدسوقي في مقال له في مجلة العرب عدد )35)
النحو للجرجاني " طبعة دار الهنا بمصدر حيدث شداهد الدكتور عبد الحليم المرصفي محقق كتاب "الجمل في 

كتابه يباع بطبعة مختلفة في بيروت باسم مؤلدف آخدر، فأصديب جدراء ذلدك بصددمة أدت بده لشدلل نصدفي ثدم 
وفاته بعد ذلك بأيام... وكذا حصول باحث على درجة الدكتوراه أصلها رسالة ماجستير منشورة  لباحدث آخدر 

 في جامعة اإلسكندرية.

 –نشددرت صددحيفة )المصددري اليددوم  قددرار محكمددة جددنح مسددتأنف بنددي سددوي  بتغددريم د. سددميرة حبيددب سددعد   36)
جنيدده  ومصددادرة كتابهددا الددذي تقددوم  5000مبلغددا ماليددا قدددره ) –وهددي محاضددرة بكليددة التجددارة فددي بنددي سددوي  
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ل محمدد شدمس األسدتاذ بتدريسه لطلبة الكليدة العتددائها علدى حقدوق الملكيدة الفكريدة لزميلهدا المتدوفى، د. جدال
 م.13/5/2008بنفس الكلية القتباسها جزءًا كبيرًا من كتابه دون اإلشارة إليه، وذلك بتاريخ 

علددددى درجتددددي  –قسددددم طددددب األطفددددال  –  وقددددد حصددددل أعضدددداء مددددن هيئددددة التدددددريس فددددي جامعددددة اإلسددددكندرية 37)
التشدجيعية بثمانيدة بحدوث مسدروقة الماجستير والدكتوراة بهذه الطريقة، كما حصل أحدهم على جائزة الجامعدة 

 من أبحاث أجنبية من مجالت دولية.

لددنفس  أزمددة البحددث العلمددي فددي مصددر والددوطن العربددي/ والبحددث العلمددي العربددي معوقددات وتحددديات  يدداقوت، 38)
 www.staft، علدى الدرابط اإللكتروندي: 7-5، لالخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكارالمؤلف/ وانظر: 

imamu.edu.sa 
وذكر د. فهمي هويدي في مقال له بعنوان: دكتوراة للبيع، أن أحد الذين يستأجرون لكتابة رسائل علمية مقابل     

مال حضر مناقشة رسالة دكتوراة كتبها آلخر فحصل الطالب عليها درجة الدكتوراة بامتياز مع مرتبدة الشدرف 
مسدتأجر لمدا سدمع بالنتيجدة بينمدا لدم يسدتطع أن يكمدل األولى مع أنه لم يبذل فيها أي جهد، فصدعق الكاتدب ال

دراسات العليا لفقره وسوء حالته االقتصادية، فخرج من قاعة المناقشة إلى نهر النيل وألقى نفسده فيده منتحدرًا. 
    http://www.ahram.org.eg/Archive/2006/4/8/OPIN8.HTMانظر: الرابط اإللكتروني:

 .605، لعقوبة التزييف في الفقه اإلسالمي والقانون الكويتي  المطيري، 39)

مقال منشور على اإلنترنت على  ،أخطار السرقات العلميةالربيعي،  /السرقات العلمية ظاهرة العصر  تليمة، 40)
 http://www.dw.com/arالموقع: 

% مدددن مجمدددل الددددخل المحلدددي علدددى البحدددث العلمدددي، وتدددأتي فدددي المرتبدددة األولدددى الواليدددات 2.1  ينفدددق العدددالم 41)
% من مجمل ما ينفدق العدالم كلده، تليهدا 32  مليار دوالر بما يعادل 400المتحدة األمريكية وتنفق أكثر من )

ان بحجدددم   مليدددار علدددى البحدددث والتطدددوير العلمدددي مدددن مجمدددوع الددددخل القدددومي، ثدددم اليابددد300الصدددين وتنفدددق )
   مليار.160)
  مليددار 9% مددن مجمددل دخلهددا القددومي السددنوي بمددا يعددادل أكثددر مددن )4.2وتنفددق دولددة االحددتالل اإلسددرائيلي      

 دوالر. 

وتعتبددر الدددول العربيددة واإلسددالمية مددن أقددل دول العددالم إنفاقددًا، وأفضددلها تركيددا وتددونس وتددأتي مصددر فددي ذيددل      
%. وهدذا التصدنيف للددول مسدتمد 0.86% مدن مجمدل دخلهدا القدومي وتدونس 1القائمة، وتنفق تركيا أقدل مدن 

من البياندات التدي يصددرها كتداب : حقدائق العدالم الصدادر عدن وكالدة المخدابرات المركزيدة األمريكيدة، وانظدر: 
موقددع صدددى البلددد: مقددال بعنددوان: العددالم يتجدده لزيددادة ميزانيددات البحددث العلمددي والعددرب ينفقددون علددى رواتددب 

 http://www.elbalad.news/1848096ظفين. على الرابط اإللكتروني: المو 

 –، برعاية: أ.د. خليل الدديلمي أخالقيات البحث العلميندوة بعنوان:  /أصول البحث العلمي ومناهجه  بدر، 42)
ء الثالثددا –الفلوجددة  –عميددد كليددة القددانون  –رئدديس جامعددة االنبددار، بإشددراف أ.د. أسددعد عبيددد عزيددز الجميلددي 

 م.9/4/2013

أصول البحث العلمي وكتابة األبحاث والرسائل مراد،  /10، لدليل أخالقيات البحث العلمي  صوفان، 43)
. وقال: األمانة العلمية هي تلك المبادئ األخالقية التي يجب أن يتحلى بها 1466، 1465، لوالمؤلفات

 الباحث بوازع ذاتي عند كتابة البحث العلمي.

  .58ء: اآلية)  سورة النسا44)

 .2/298، تفسير القرآن العظيم   ابن كثير،45)

http://www.ahram.org.eg/Archive/2006/4/8/OPIN8.HTM
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 ، قال شعيب: حديث صحيح.14/513، المسند  ابن حنبل، 46)

 .1/290 ،السيرة النبوية  ابن هشام، 47)
 .58، لمنهجية البحث التربوي والنفسي بين المنظور الكمي والكيفي  زيتون، 48)
 .246، لأصول البحث العلميرشوان،  /25، لمي ومناهجهأصول كتابة البحث العل  المرعشلي، 49)
 .1416ل أصول البحث العلمي،   مراد، 50)
أسددداليب البحدددث العلمدددي، مناهجددده، / عطدددوي،  90 -89ل إعدددداد الرسدددائل الجامعيدددة وكتابتهدددا،  الخطيدددب، 51)

أصدول البحدث  وما بعدها/ مراد، 69ل، منهجية البحث العلميزيتون،  /243ل أدواته، طرقه االحصائية،
 .1416، لالعلمي

   انظر: المراجع السابقة.52)

 .145، لاالنتحال في البحوث التربوية أسبابه وطرائق مكافحته،   إسماعيل53)
  طالدب مدن كليدات علميدة 600وفي بحثه أشار د. علي إسماعيل إلى دراسة عربية أجريت على عيندة مدن )     

% مدن الطلبدة ارتكبدوا مخالفدات أكاديميدة أبرزهدا انتحدال كلدي أو 92,2وإنسانية فدي جامعدة الكويدت، أن نسدبة 
% 61,7  طالب جامعي أظهرت أن نسبة 200جزئي ألعمال اآلخرين. وفي دراسة أجريت في تايوان على )

منهم مارسدوا مخالفدات أكاديميدة أهمهدا انتحدال بحدوث لطلبدة آخدرين. وقدد تعددى االنتحدال بحدوث الطدالب فدي 
اتذة محتدددرفين وشخصدديات مشدددهورة، فقدددد أداندددت لجندددة علميددة نائدددب رئددديس جامعدددة كومدددون الجامعددات إلدددى أسددد

الهنديدة بانتحدال بحددث السدتاذ فددي جامعدة سددتانفورد األمريكيدة. وحققدت األكاديميددة البحريدة األمريكيددة مدع عددالم 
. كمدددا أتهدددم التددداريخ المشدددهور ) بريدددان فدددان ديمدددارك   القتباسددده فقدددرات كثيدددره مدددن بددداحثين دون اإلشدددارة إلددديهم

السياسددي األمريكددي الشددهير )مددارتن لددوثر  بانتحددال أجددزاء كثيددرة مددن رسددالته للدددكتوراة مددن آخددرين دون توثيددق 
 مراجعهم. كما وجهت أصابع االتهام باالنتحال إلى الروائي الشهير )شكسبير .

 عبددد الددر وف، /115، 147، 145، لاالنتحددال فددي البحددوث التربويددة أسددبابه وطرائددق مكافحتدده  إسددماعيل، 54)
أسدبابها حكمهدا وواجبندا  –السدرقات العلميدة ظداهرة العصدر تليمة،  /السرقة العلمية) التعري  وطرق الكشف  

 . من موقع أنا المسلم. نحوها

 .188  سورة البقرة: آية: 55)
 .2/338، أحكام القرآن  القرطبي، 56)
قددال األلبدداني فددي اإلرواء: حددديث صددحيح بدددرقم  ، 11545، حددديث رقددم )6/166، السددنن الكبددرى   البيهقددي، 57)

(1459.  

 .2/157، الصحيح بشرح النووي   مسلم، 58)
، قدال ابدن حجدر فدي الفدتح: مدراده عددم الفدرق فدي غلدظ التحدريم ال 2/162، شرح النووي على مسلم  النووي، 59)

يدر وكدذا بدين مدا يترتدب علدى في مراتب الغلظ، وقد صرح ابن عبد السالم فدي القواعدد بدالفرق بدين القليدل والكث
 . 11/564، الفتحكثيره المفسدة وحقيرها، انظر: ابن حجر، 

  .87، حديث رقم)1/91، صحيح مسلم  مسلم، 60)

 .2/84، شرح النووي على مسلم  النووي، 61)
  انظددددر: مقدددددال لمحمدددددود حسدددددن عمددددر، شدددددرح حدددددديث " أال أنبدددددئكم بددددأكبر الكبدددددائر"، شدددددبكة األلوكدددددة، بتددددداريخ 62)

 /http://www.alukah.net/sharia/0/48654م، على الرابط اإللكتروني: 3/1/2013
  . 101، حديث رقم)1/99 ،الصحيح  مسلم، 63)
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  .2130، حديث رقم)3/1681، الصحيح / مسلم، 5219، حديث رقم)7/35، الصحيح  البخاري، 64)

 .14/111، شرح النووي على مسلم  النووي، 65)
 .1/4 ،يلمواهب الجل  الحطاب، 66)
 .16، لبستان العارفين  النووي، 67)
األشدددباه   مدددأخوذة هدددذه العبدددارة مدددن القاعددددة " درء المفاسدددد أولدددى مدددن جلدددب الممصدددالح " انظدددر: ابدددن نجددديم، 68)

 .78، لوالنظائر
 .6/2، الموافقاتالشاطبي،  /11/1، قواعد األحكام في مصالح األنام   العز بن عبد السالم،69)
 .2/3، إعالم الموقعين   ابن القيم،70)
 .260/2، القواعد   العز بن عبد السالم،71)
 ، مادة )سأل ، باب الالم فصل السين.لسان العرب  ابن منظور، 72)

 .6، لموانع المسؤولية الجنائية في الشريعة اإلسالمية والتشريعات الجزائية العربية  قلعجي، 73)
خدددالف،  /6، للشدددريعة اإلسدددالمية والتشدددريعات الجزائيدددة العربيدددةمواندددع المسدددؤولية الجنائيدددة فدددي ا  قلعجدددي، 74)

 .1452، لأصول البحث العلمي مراد، /33ل ،أصول الفقه
 .1452، لأصول البحث العلمي  مراد، 75)
، نشددرت السدرقة العلميددة واألدبيدة فدي ضددوء الشدريعة اإلسدالمية  مدنهم أ. أسدعد األطددرش فدي مقدال لدده بعندوان: 76)

 م.2011كانون الثاني   29  بتاريخ 1231ع األدبي عدد )في جريدة األسبو 

 .38  سورة المائدة: آية: 77)
  . 6783، حديث رقم )8/159، صحيح البخاري   البخاري، 78)

 oram. islam story. com، انظر موقع:السرقات العلمية في ضوء الفقه والقانون   عامر، مقال بعنوان: 79)

المصددباح عددزر وهددو المنددع ومددن معانيدده الضددرب والتأديددب واللددوم. انظددر: الفيددومي،   والتعزيددر فددي اللغددة مددن ال80)
.  وشدددرعت دفعدددا 85، لالتعريفدددات. وفدددي الشدددرع: تأديدددب دون الحدددد، انظدددر: الجرجددداني، 155، لالمنيدددر

للمفاسد والمعاصي والمخالفت، حفاظًا على حقوق هللا أو حقوق العباد، أو الحقين معدا. انظدر: العدز بدن عبدد 
 .1/157، قواعد األحكامسالم، ال
/  السرقات العلمية في ضوء الفقه والقانون   وممن ذهب إلى هذا القول: د. عامر عادل في مقال له بعنوان: 81)

وما بعدها/  الزرقا في  338، 311، لالفقه اإلسالمي المقارن في مسألة حق االبتكارد. الدريني في كتابه 
، الرسدول والعلددمالقرضداوي: يوسدف، فدي كتابده  /م العامدة فدي الفقده اإلسدالمينظريدة االلتدزا المددخل إلدىكتابده 
المددخل د. محمد سالم مدكور في  /20، لالملكية في الشريعة اإلسالميةوعلي الخفيف في كتابه  /82ل

 /فددي االسددتعرا  الفقهددي لحقددي التددأليف والطباعددةوالشدديخ أبددو الحسددن الندددوي،  /432، لالفقهددي اإلسددالمي
 المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي.حمد عثمان، في كتابه شبير: م

 .310، لالفقه اإلسالمي المقارن، مسألة حق االبتكار في الفقه اإلسالمي المقارن   الدريني، 82)
 .592، لعقوبة التزييف في الفقه اإلسالمي والقانون الكويتي  المطيري، 83)
  .175، القاعد )2/706، تطبيقاتها في المذاهب األربعةالقواعد الفقهية و   الزحيلي، 84)

  وممدن ذهدب إلددى هدذا القددول: الشديخ محمددد أمدين الشددنقيطي، والشديخ عبددد هللا بدن بيددة فدي مجلددة مجمدع الفقدده 85)
، و د. أحمددد الحجددي الكددردي فددي مقالتدده )حكددم اإلسددالم فددي 2534  ل3اإلسددالمي الجددزء الخددامس العدددد )
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، مددن العددددين 58والتوزيددع والترجمددة   منشددورة فددي مجلددة هدددي اإلسددالم األردنيددة، لحقددوق التددأليف والنشددر 
 .183، لفي كتابه الوقف اإلسالميهد./ د. منذر قحف: 1400  سنة 25السابع والثامن، المجلد )

  وقدددال: 2649، حدددديث رقدددم )5/29 السدددنن، / الترمدددذي، 3658، حدددديث رقدددم )3/331، السدددنن  أبدددو داود، 86)
 .حديث حسن

عقوبددددة التزييددددف فددددي الفقدددده اإلسددددالمية والقددددانون المطيددددري،  /207، ل: ملكيددددة التددددأليف  د. بكددددر أبددددو زيددددد: 87)
 .592، لالكويتي

 . 49، القاعدة رقم )1/345 ،القواعد الفقهيةالزحيلي،  / 43، المادة )مجلة األحكام العدلية  88)
  .39، القاعدة رقم )1/298 اعد الفقهية،القو الزحيلي،  / 36المادة ) مجلة األحكام العدلية،  89)
 من البحث. 4  انظر شروط في تعري  السرقة ل 90)

 .5/227، المغني   ابن قدامة،91)
 .4/194 ،مغني المحتاج   الشربيني،92)
 . 30هامال )  انظر معنى الحرز 93)
لمددال مددن الندداس مجدداهرة،   المخددتلس: الددذي يأخددذ المددال علددى حددين غفلددة مددن مالكدده، والمنتهددب: الددذي يأخددذ ا94)

  /1/464 المال المأخوذ ظلمًا،والوديعة: اسم للمال المودع عند شخص ليحفظها تبرعًا. انظر: الخويطر، 
 . 2/47، إعالم الموقعين ابن القيم،

 .2/47، إعالم الموقعين  ابن القيم، 95)
اليده مصدنفه و ان يدذكر اسدمه  الحدق فدي ان ينسدب -أللمؤلف وحد : ( وقد ندت على ما يلي: 8) المادة  96)

على جميع النسدخ المنتجدة كلمدا طدرح المصدنف علدى الجمهدور اال اذا ورد ذكدر المصدنف عرضدا اثنداء تقدديم 
 اخبار ي لالحداث الجارية. 

 الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده.  -ب
 لتنقيح او الحذف او االضافة. الحق في اجراء اي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير او ا -ج
الحق في دفع اي اعتداء على مصنفه وفي منع اي تشدويه او تحريد  او اي تعدديل اخدر عليده او اي مسداس  -د

به مدن شدانه االضدرار بسدمعته وشدرفه علدى انده اذا حصدل اي حدذف او تغييدر او اضدافة او اي تعدديل اخدر 
اال اذا اغفل المترجم االشارة الدى مدواطن هدذا التعدديل  في ترجمة المصنف، فال يكون للمؤلف الحق في منعه

 او ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية او الفنية او اخالل بمضمون المصنف. 
الحق في سحب مصنفه من التداول اذا وجدت اسباب جدية و مشروعة لدذلك و يلدزم المؤلدف فدي هدذه الحالدة  -هد

 حقوق االستغالل المالي تعويضا عادال.بتعويض من آلت اليه 
للمؤلدف الحدق فدي اسدتغالل مصدنفه بدأي طريقدة يختارهدا وال يجدوز للغيدر القيدام  ( علهى مها يلهي:9) المهادةوندت 

 -بأي تصرف مما هو مبين ادناه دون اذن كتابي من المؤلف او من يخلفه :
 و دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي او استنساخ المصنف بأي طريقة او شكل سواء كان بصورة مؤقتة ا -أ

 .السينمائي او التسجيل الرقمي االلكتروني
 .ترجمة المصنف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء أي تحوير عليه -ب
 .للنسخة االصلية من المصنف او نسخة منه إلى الجمهور  التأجير التجاري  -ج
 .خه عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكيةتوزيع المصنف او نس -د
 .استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية وان كانت هذه النسخ قد اعدت بموافقة صاحب الحق فيه-هد
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نقددددل المصددددنف الددددى الجمهددددور عددددن طريددددق الددددتالوة او االلقدددداء او العددددر  او التمثيددددل او النشددددر االذاعددددي او  -و
 .ي وسيلة اخرى و السينمائي او أأالتلفزيوني 

للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ، و لكن ال يجوز له او لغيره ممارسة هذا  ( على ما يلي:10) المادةوندت 
او ورثته اذا كان من شان نشر تلك الرسائل ان يلحق ضررا بالمرسل  الحق دون اذن مسبق من المرسل اليه

    اليه.
 -  من هذا القانون :17حكام المادة )مع مراعاة ا ( على ما يلي:23) المادةوندت 

 -يستأثر المؤدي بالحقوق التالية :  -أ
   .اذاعة ادائه الحي ونقله الى الجمهور وتثبيت ادائه غير المثبت -1
م غيددر مباشددر أاستنسدداخ ادائدده المدددمج فددي تسددجيل صددوتي بددأي طريقددة وبددأي شددكل كددان سددواء أكددان مباشددرا  -2

 .ذلك التسجيل الرقمي اإللكتروني وبصورة مؤقتة او دائمة بما في
 .توزيع االداء المثبت في تسجيل صوتي عن طريق البيع او أي تصرف آخر ناقل للملكية -3
 .التأجير التجاري الدائه المثبت في تسجيل صوتي -4
 عددد بموافقددة فنددانأ االسددتيراد بكميددات تجاريددة الدائدده المثبددت فددي تسددجيل صددوتي سددواء اكددان هددذا التسددجيل قددد  -5

 .م الأاالداء 
اتاحدددة االداء المثبدددت فدددي تسدددجيل صدددوتي للجمهدددور بطريقدددة سدددلكية او السدددلكية وبمدددا يمكدددن أي شدددخص مدددن  -6

 .ليه في أي زمان ومكان يختارهإالوصول 
يكون لفنان االداء الحق في ان ينسب اليه ادا ه السمعي الحي او ادا ه المثبت في تسدجيل صدوتي حتدى وان  -ب

يدة المتعلقدة بهددذا الحدق قدد انتقلدت الدى الغيددر ، اال اذا كدان االمتنداع عدن نسدب االداء اليدده كاندت الحقدوق المال
تفرضده طريقدة االنتفداع بداالداء ولده االعتدرا  علدى أي تعدد علدى هدذا الحدق ومندع كدل تحريد  او تشددويه او 

 .أي تعديل اخر الدائه قد يلحق ضررا بسمعته
 -ق التالية :يستأثر منتج التسجيالت الصوتية بالحقو  -ج
االستنسدداخ المباشددر او غيددر المباشددر للتسددجيالت الصددوتية بددأي طريقددة او بددأي شددكل سددواء اكددان ذلددك بصددورة  -1

  .مؤقتة ام دائمة بما في ذلك االستنساخ للتسجيل الرقمي االلكتروني
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 .اليه في أي زمان ومكان يختاره
 -اي هيئة اذاعة فيما يتعلق ببرامجها بالحقوق التالية : تستأثر -د
 .تثبيت برامجها او تسجيلها واستنساخ هذه التسجيالت وينطبق ذلك على االستنساخ المباشر وغير المباشر -1
 .اعادة بث برامجها ونقلها الى الجمهور -2
السنة الميالدية التاليدة لتداريخ اول ثبيدت تكون مدة حماية حقوق فناني االداء خمسين سنة ابتداء من اول   -1-هد

 .صوتي لالداء
خمسددين سددنة ابتددداء مددن اول السددنة الميالديددة التاليددة   الصددوتية مدددة حمايددة حقددوق منتجددي التسددجيالت تكددون  -2

 .ول تثبيت للتسجيلألمدة من تاريخ لتاريخ نشر التسجيل وفي حال عدم النشر تحتسب ا
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