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من محمد بن راشد آل مكتوم إلى كل من يتولى مسؤولية في إمارة دبي..
هذه ثمانية مبادئ وأسس قامت عليها دبي ،ومضى عليها الحكم سابقًا ،وأحكم أنا بها اليوم
دبي .نوصي جميع من يتولى مسؤولية في هذه اإلمارة أن يلتزم بها ويتمسك بما جاء فيها
ونوجه من بيدهم األمر أن يضعوا اآلليات لضمان استمراريتها ،مهما كانت الظروف أو تبدلت
األحوال ،أو تغيرت الوجوه .هي مبادئ حكم وحكومة ،لخصناها في هذه الوثيقة ضمانا لرفاه
شعبنا وتفوق بلدنا وخير أجيالنا التي لم تأت بعد ،واهلل الموفق أو ً
ال وأخيرًا.

المبدأ الخامس
المبدأ األول
االتحاد هو األساس

ديب جزء من دولة اإلمــارات وركن يف االتحاد ،ترابها
تراب اإلمارات ،ومصريها مصري اإلمارات ،وخريها لكل
اإلمارات ،وشعبها فداء لكل ذرة يف دولة اإلمارات ،نحن
يف كنف وحمى االتحاد .مصلحة االتحاد فوق مصلحتنا،
وقوانني االتحاد فوق قوانيننا وترشيعاتنا ،وسياسة
االتحاد هي سياستنا ،وأولويات حكومة االتحاد هي
أولويات حكومتنا.

المبدأ الثالث

مجتمعنا له شخصية متفردة

نحن عاصمة االقتصاد

مجتمع يتميز بكرثة العمل وقلة الجدل ،مجتمع يتميز
باالنضباط وااللتزام يف وعوده ومواعيده وعهوده،
متواضعون عند النجاح ،مثابرون عند التحديات،
نارشون للخري ،منفتحون عىل الجميع .مجتمع يسوده
االحرتام ويربط كافة مكوناته التسامح ،ويبتعد عن
العنرصية والتمييز .ال نقبل مبن يصنفون املجتمعات أو
يثريون الكراهية .األصل يف الجميع عندنا الخري واإلخالص
والوالء وحب الوطن إال إذا أثبت القانون عكس ذلك.
وال يجوز ألحد أن يحكم عىل أحد أو يحاكمه ،إال من
خ ّولناه القضاء أو كلّفناه تطبيق العدالة.

هدف حكومة ديب وغايتها تحسني حياة الناس بتحسني
االقتصاد .ديب ال تدخل يف السياسة وال تستثمر فيها وال
تع ِّول عليها لضامن تفوقها .ديب صديقة لكل من يحمل
لها ولدولة اإلمارات الخري ،وصديقة للامل واألعامل،
ومحطة عاملية لخلق الفرص االقتصادية.

المبدأ السابع
أرض للمواهب

ديب قامت عىل املوهوبني من التجار واإلداريـــن
واملهندسني واملبدعني والحاملني .وبقاء ديب متفوقة
مرهون ببقائها قبل ًة للمتفوقني ،واستمرار تنافسيتها
مرهون باستمرار استقطابها ألصحاب العقول واألفكار.
وال بد من تجديد سياساتنا وإجراءاتنا بشكل مستمر
لتجديد جاذبيتنا للمواهب ،وال بد من بناء الحياة
األفضل يف ديب ألصحاب العقول واألفكار األفضل.

المبدأ الرابع
النمو له محركات ثالثة
المبدأ الثاني
ال أحد فوق القانون

العدل دولة وقوة وعزة وضامن استقرار وازدهار .ال
أحد فوق القانون يف ديب ،وال أستثني أحداً من األرسة
الحاكمة .وال فرق بني مواطن ومقيم ،أو غني وفقري
أو ذكر وأنثى أو مسلم وغري مسلم يف تطبيق القانون.
والتأخر يف العدالة ظلم .وكل عادل هو عندي قوي،
وكل ظامل هو عندي ضعيف .وأنا بريء من كل ظامل،
وستبقى األرسة الحاكمة بريئة من كل ظلم ما بقيت
تحكم هذه اإلمارة.

منو ديب تقوده  3محركات؛ حكومة ذات مصداقية
ومرونة ومتيز ،وقطاع خاص نشط وعــادل ومفتوح
للجميع ،وقطاع شبه حكومي ينافس عاملياً ويحرك
االقتصاد محلياً ،ويشكل للحكومة دخالً وللمواطنني
وظائف ولألجيال القادمة أصوالً.

المبدأ الثامن
نفكر باألجيال
المبدأ السادس
ال نعتمد على مصدر واحد للحياة

تنويع االقتصاد قاعدة يف دستور ديب غري املكتوب منذ
عام  .1833وتغري الزمن ورسعة التطورات يفرض االلتزام
بهذا املبدأ دامئاً وأبداً .وهدفنا الجديد :استحداث قطاع
اقتصادي جديد عىل األقل كل ثالثة أعوام ،قطاع منتج
ومساهم يف ناتجنا املحيل وموفر للوظائف وقادر عىل
االستمرار بقوة دفعه الذاتية.

ال نرتك مصري األجيال القادمة مرهوناً بتقلبات السياسة
اإلقليمية ودورات االقتصاد العاملية ،بل نستثمر لهم،
ونخلق أصوالً استثامرية من أجلهم .وقاعدتنا يف ذلك
أن متتلك الحكومة يف كل األحوال أصوالً تعادل عرشين
ضعف ميزانيتها السنوية عىل األقل .نسعى لضامن
املستقبل ونفكر من اليوم يف رخاء أجيالنا القادمة.

االفتتاحية

الفستان :أريد قانونًا؟!
يعدّ قانون األزياء (املوضة) من التخصصات الجديدة والتي تتصاعد بشدة يف املجال
القانوين ،ويتضمن بني طياته املوضوعات التي تتناول دورة حياة املالبس منذ الفكرة
وحتى تبلغ حامية العالمة التجارية .وتتضمن قامئة املتعاملني بالنسبة لهذا النوع
القانوين املصممني وبيوت األزياء واملوزعني واملصنعني ووكالء العارضني ،فضالً عن
املصورين ومحالت التجزئة.
وأما عن املوضوعات التي يتناولها قانون املوضة يف الرتاخيص؛ البيوع والتوزيع
وعقود الفرنشايز وامللكية الفكرية والتوظيف وعقود العمل .كام تتضمن السالمة
والصحة واالستدامة وحامية املستهلكني .فضالً عن موضوعات الرشكات والعقارات
والرضائب وقوانني األعامل.
رشكات املحاماة تقوم مبجموعة من املهام ذات العالقة بهذه القطاعات مثال
صياغة العقود ومتثيل املوكلني يف النزاعات املتعلقة بامللكية الفكرية والعالمات
التجارية وبراءات االخرتاع ،كام تقوم بإنشاء وحل كيانات األعامل فضالً عن تقديم
االستشارات املتعلقة بالعالمات وحاميتها.
فيام يتعلق بالتعليم الخاص بقانون األزياء ،فهناك بعض الربامج املتخصصة ولكنها
قليلة تلك التي تعكف عىل تصميم برامج جامعية متخصصة يف األزياء والقانون.
ويعد معهد قانون األزياء أول معهد متخصص يف قانون األزياء من خالل مدرسة
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القاضي د.جمال السميطي  /املدير العام

E-mail: alsumaitijh@dji.gov.ae

فوردهام للقانون .وقد تأسست يف  2010وبدعم من املجلس األمرييك ملصممي
األزياء ،حيث تقدم املدرسة الدراسة الجامعية واملاجستري يف املوضوعات القانونية
املتعلقة بقضايا األزياء ثم توالت املعاهد املتخصصة مثل معهد لويوال وجامعة
نيويورك.
مع تسارع عرص اإلنرتنت نادت الحاجة إىل حامية املصممني خاصة يف ظل زيادة
االنتهاكات عىل تقليد التصاميم والذي تطلّب الحامية القانونية من تلك االنتهاكات
فظهر قانون حامية التصاميم املبتكرة والحامية من القرصنة يف أغسطس 2010
مبدينة نيويورك.
لقد كانت األزياء من الرضوريات التي ال يستغني عنها االنسان ثم انتقلت إىل
درجة الكامليات عندما لبى االنسان حاجته من الثياب ووصلنا إىل مرحلة الفن
والذوق وقد تدخلت فيه عنرص االبتكار ،وهذا االبتكار قائم عىل الفكرة الفريدة
التي احتاجات إىل حامية والحامية ال تكون إال بالقانون ،إننا بحاجة إىل تنظيم
قانون يحمي أصحاب العالقة يف عامل املوضة واألزياء ولعل مفاهيم امللكية الفكرية
يجب أن تتغري ألن اللون مل يكن يف يوم من األيام بحاجة إىل حامية ولكن هذا اللون
إذا اقرتن بهوية عالمة تجارية فإنه يستحق أن يتمتع بالحامية.

مجلة المعهد  -العدد ٢٥

7

هيئة التحرير
المستشار
عصام عيسى الحميدان

المحتويات

النائب العام إلمارة دبي
 -رئيس مجلس اإلدارة

2019

عام التسامح

مجلة فصلية تصدر عن معهد دبي القضائي تعنى بنشر المعرفة والثقافة القانونية

لدولة اإلمارات العربية المتحدة

العدد ( )25فبراير ٢٠١9
جامعة دبي لالبتكار والتصميم

القاضي الدكتور
جمال حسين السميطي
رئيس التحرير  -مدير عام المعهد

تدعم رؤية محمد بن راشد لدبي
كنموذج مستدام اقتصاديًا
مجلة فصلية تصدر عن معهد دبي القضائي تعنى بنشر المعرفة والثقافة القانونية

الموضة

سمو الشيخ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

في محراب العدالة

الملكية الفكرية
ومكافحة األزياء المقلّدة
تمييز دبي والعالمات
التجارية ثالثية األبعاد

الغالف

ترقبوا العدد القادم من مجلة المعهد الفصلية
عدد خاص عن التسامح

نائب مدير التحرير
كامل محمود

محمد عبدالله
المعهد يعزز مستقبل التعليم في
المنطقة في مجال التصميم واالبتكار

25

مدير التحرير
د .نورة الرميثي

اإلمارات العربية المتحدة.

فبراير ٢٠١٩

االستشارات القانونية
د .عبدالرازق الموافي

عدد يعزز قيم التسامح المتأصل في نفوس أبناء دولة

العدد

في المجاالت القانونية والقضائية.

قصة

الموضة في محراب العدالة
قانون الموضة هو مجال قانوني يغطي القضايا الناشئة
عــن األعــمــال المتعلقة بالمالبس واإلكــســســوارات ،وكــل ما
يتعلق بالملكية الفكرية وكيف يرتبط القانون بإحدى ثقافات
المجتمع المتمثلة في األزياء.

10

الدعم المؤسسي واللوجيستي
مريم الرميثي
اإلخراج الفني والتصميم
إيهاب بكر
الحسابات
هاني السيد

80

18

26
نظرات في تاريخ
قانون األزياء

التسويق واإلعالنات
محمد اليافعي
النشر اإللكتروني
عائشة الوهيبي

التحكيم في منازعات صناعة
األزياء والعالمات الفاخرة
والموضة

46
قرار محكمة التمييز في
دبي يعزز وضع العالمات
التجارية ثالثية األبعاد

86
القـناع
لون ومعنى

النشر المكتبي والتوثيق
عمرو رمضان
إدارة المحتوى المترجم
ديوان آريبيا

مجلة فصلية تصدر عن معهد دبي القضائي
تعنى بنشر المعرفة والثقافة القانونية.
المقاالت والدراسات واآلراء المنشورة تعبر عن
رأي كاتبيها وال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.

فيلم وثائقي
«التكلفة الحقيقية»

22
الموضة
في محراب العدالة

52
العالمات التجارية
وحماية القانون

56
إطاللة على قانون
الموضة واألزياء

88
حكاوي الراوي

مجلة المعهد  -العدد ٢٥

9

حوار

حوار :كامل محمود ،شمسة المري.
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ
ّ
الوزراء حاكم دبي  -رعاه اهلل  -تأسس معهد دبي للتصميم واالبتكار ( )DIDIليكون أول معهد غير ربحي
يعنى بقطاع التصميم في المنطقة ،وتم اعتماده أكاديميًا من ِقبل وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات.

حوار مع

محمد عبداهلل

رئيس معهد دبي للتصميم واالبتكار

رئيس المعهد في سطور:

االلتحاق ...ونظام الدراسة:

يرأس املعهد محمد عبد الله الذي يحظى بخربات
مهنية راقية طويلة يف مجال القيادة االسرتاتيجية
للمؤسسات ،حيث توىل عدة مناصب منها إدارة
املجمع اإلعالمي ضمن مجموعة تيكوم والذي يضم
مدينة ديب لإلعالم ومدينة ديب لإلنتاج ومدينة ديب
لإلستوديوهات ،وكذلك توىل إدارة مجمع ديب للمعرفة
ومدينة ديب األكادميية العاملية كام شغل محمد
عبدالله عدة مناصب يف مجال اإلعــام منها مدير
االسرتاتيجية والتخطيط يف مؤسسة اإلمارات لإلعالم يف
أبوظبي ،ومدير املطبوعات بها ،ورئيس مركز األخبار
يف تلفزيون أبوظبي.
التقينا األستاذ محمد عبد الله لنتعرف عن قرب
عىل املعهد ولنقدم صورة للقارئ عن تلك املؤسسة
التعليمية واإلبداعية التي نبتت بذورها يف ديب ليعم
حصادها يف تقديم عقول ابتكارية وإبداعية يف مجال
التصميم ،ينترش خريه عىل املنطقة بأرسها سعياً إىل
العاملية عرب بوابة اإلبداع اإلماراتية.

يوفر املعهد تجربة تثقيفية فريدة يف عامل التصميم
واإلبــداع من خالل دراسة أكادميية عىل مدى أربع
ســنــوات ،يحصل الطالب من خاللها عىل درجة
البكالوريوس يف التصميم ،حيث يتخصص الطالب
يف مسارين من أصل أربعة مسارات تخصصية وهي:
تصميم املنتجات ،تصميم الوسائط املتعددة ،تصميم
األزياء واإلدارة االسرتاتيجية للتصميم.
يُؤمن معهد ديب للتصميم واالبتكار أن مستقبل
التعليم يف مجال التصميم مير عرب مراحل تجريبية
تخضع لتغيريات وتحوالت ،وتتمثل غاية املعهد يف
أن يغدو الرصح التعليمي األفضل والخيار األول أمام
الجيل الواعد من صناع التغيري ،ممن يسعون لحل
مشكالت اليوم عرب طرح حلول مستدامة مبنية عىل
االبتكار واإلبداع يف سبيل بناء مجتمع مرشق يف الغد.
وقد استقبل املعهد أول دفعة من الطالب يف خريف
 ،2018وتتم كافة طلبات االلتحاق إلكرتونياً ويتم
مراجعتها جميعاً من ِقبل فريق القبول لدى املعهد.

تأسيس المعهد...وأهم األهداف التي أنشئ

االتفاقيات الثنائية للمعهد:

لتحقيقها:

تأسس معهد ديب للتصميم واالبتكار تلبي ًة للطلب
املتزايد عىل رواد االبتكار ومتخصيص صناعة التصميم
يف املنطقة وذلك بحسب الدراسة التي أجراها مجلس
ديب للتصميم واألزياء بالتعاون مع حي ديب للتصميم
( )3Dيف عام  2016تحت عنوان «آفاق تعليم التصميم
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا» ،والتي تبني
من خاللها أن املنطقة بحاجة إىل نحو ثالثني ألفاً من
خريجي التصميم.
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أبرم معهد ديب للتصميم واالبتكار اتفاقيتني مع اثنتني
من أهم املؤسسات الرائدة يف مجال التعليم واألبحاث
املرتبطة بالتصميم واالبتكار عىل مستوى العامل ،وهام
معهد ماساتشوستس للتقنية ( )MITوكلية بارسونز
للتصميم ،بهدف تطوير منهاج أكادميي مميز للمعهد
يعزز التفكري اإلبداعي وفكر االبتكار لدى الطلبة يف
حل املشاكل العملية والتعامل مع التحديات.

تأسس معهد دبي
للتصميم واالبتكار
( )DIDIليكون أول
معهد غير ربحي يعنى
بقطاع التصميم
في المنطقة ،وتم
اعتماده أكاديميًا
من ِقبل وزارة التربية
والتعليم في دولة
اإلمارات.

يوفر المعهد
تجربة تثقيفية
فريدة في عالم
التصميم واإلبداع
من خالل دراسة
أكاديمية على
مدى أربع سنوات،
يحصل الطالب من
خاللها على درجة
البكالوريوس في
التصميم.

مجلة المعهد  -العدد ٢٥
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قانون الفر للموضة

الطاقم اآلكاديمي ونخبة المدربين والمصممين:

يضم الطاقم األكادميي لدى معهد ديب للتصميم
واالبتكار نخبة من الرواد يف مجال التصميم وذوي
الخربات املختلفة ،والذين بدورهم سينقلون أفضل
مفاهيم التصميم العاملي إىل إمارة ديب خاصة ودولة
اإلمارات العربية املتحدة عامة ،وذلك نظراً لخرباتهم
الواسعة التي حصلوا عليها من خالل العمل مع
نخبة من مراكز التصميم يف كندا وإيطاليا وأسرتاليا
وسنغافورة وبريوت وغريها الكثري من املدن املهتمة
بالتصميم حول العامل .يضم الطاقم األكادميي كالً من
هاين عصفور يف منصب عميد املعهد ،باإلضافة إىل
كارلوس مونتانا ،ورايف تشاكرييان ،وسايجل باتيل ومريكو
دانيلوزو ،أعضاء الهيئة التدريسية يف املعهد.

يقول الفر عن الموضة عبر السنوات أن نظرة الناس لألزياء
تختلف بمرور السنوات فتكون نظرته للباس على النحو التالي:

غي ُر الئق

ُمخ ٍز

َ
رواجه بـ  10سنوات
قبل
ِ

َ
رواجه بسنة
قبل ِ

َ
رواجه بـ  5سنوات
قبل
ِ

جري ٌء

ٌ
أنيق

بعدَ رواجه بسنة

أثناء رواجه
َ

ٌ
عتيق

بشع
ٌ

رواجه ب  20سنة
بعد
ِ

رواجه بـ  10سنوات
بعدَ
ِ

للسخرية
مثيرٌ
ِ

ٌ
مضحك

رواجه بـ  50سنة
بعدَ
ِ

رواجه بـ  30سنة
بعدَ
ِ

ٌ
ظريف

جذاب
ٌ
رواجه بـ  70سنة
بعدَ
ِ

رؤيتك لقطاع التصميم في الدولة.

رومانسي
ٌّ
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إىل التصفيات النهائية وستقوم الفرق املشاركة بطرح
مناذج التصميم األولية عىل العمالء والطاقم األكادميي
للمعهد يف حفل لتوزيع الجوائز.
الجدير بالذكر أن طلبات املشاركة لهذه السنة فاقت
 75مدرسة من جميع إمارات الدولة وهو ضعف عدد
املشاركني السنة املاضية.

رواجه بـ  100سنة
بعدَ
ِ

أطلق املعهد برنامج «فُسحة التصميم» ويتمثل الهدف
منه دعم وتطوير معارف التصميم كمجال أكادميي ،مع
منح طلبة املرحلة الثانوية يف الدولة الفرصة للعمل عىل
املهام والتحديات ذات الصلة مبهن التصميم؛ إذ يسعى
للمساعدة يف توسيع نطاق الشغف املحيل بهذا املجال
عىل مستوى الطالب يف املدراس الحكومية والخاصة.
ومتثل هذه السنة الثالثة عىل التوايل النطالق الربنامج
والذي يُعدّ أكرب تحديات التصميم الخاصة بطالب
املدراس يف الدولة حيث سيكون أمام كل منهم فرصة
ق ّيمة لوضع حلول تصميمية مميزة لحل مشاكل واقعية
يعاين منها عمالء حقيقيون.
وتضم قامئة عمالء هذه السنة كالً من ديب القابضة،
ومجموعة اإلمـــارات للبيئة البحرية ،ومجموعة
الندمارك ،وديب مول ،والتي ستز ّود جميعها الطالب
بتحديات تواجهها إليجاد حلول لها.
ستعمل جميع املدارس املشاركة يف الربنامج عىل صياغة
أفكارها وتصاميمها وتقديم مناذج أولية البتكاراتها إىل
معهد ديب للتصميم واالبتكار ،وسيتم دعوة املتأهلني

ٌ
جميل

وتطوير المواهب:

رواجه بـ  150سنة
بعدَ
ِ

برنامج ُ
«فسحة التصميم» ورؤية دبي لرعاية

المدارس المشاركة
تعمل على صياغة
أفكارها وتصاميمها
وتقديم نماذج أولية
البتكاراتها إلى
المعهد وقد فاقت

يشهد قطاع التصميم يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا منواً كبرياً وملحوظاً ،ومثة طلب كبري عىل خريجي
التصميم يف املنطقة لتحقيق توقعات النمو املستدام
للقطاع .أشعر بالفخر للثقة التي أوكلها إيل مجلس اإلدارة،
وأتطلع بحامس إىل أن تثمر رؤيتي االسرتاتيجية لتحويل
املعهد إىل حاضنة للجيل القادم من املصممني واملبتكرين.

طلبات المشاركة
لهذه السنة 75

مدرسة من كافة
إمارات الدولة
ويمثل العدد ضعف
المشاركين السنة
الماضية.

مجلة المعهد  -العدد ٢٥
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وتهدف الكلية لتوفري  60مساراً وظيفياً يف مجال
التصميم واألزياء للخريجني ،ومن أمثلة تلك املسارات،
مصممو أزيــاء ،مشاريع ومصانع لألزياء ،صحافة
لألزياء ،تصميم وتنسيق وغريها الكثري .لذلك تحرص
الكلية عىل أن يلتحق الطالب بفرص عمل مختلفة خالل
الدراسة حتى يتعرفوا عىل مجاالت عملهم املستقبيل
عىل أرض الواقع العميل ،واكتشاف شغفهم ورغباتهم يف
أثناء الدراسة وليس بعد التخرج ،حيث يكون الطالب
عىل عالقة مبارشة مع املصممني ورشكات األزياء وحتى
وراء الكواليس يف عروض األزياء املقامة يف ديب .وهذا ما
يجعل كلية األزياء والتصميم متميزة عن غريها.

حوار مع الدكتورة  /هيفاء العنجري
عميد كلية األزياء والتصميم بدبي

حوار  :كامل محمود

الدكتورة هيفاء العنجري في سطور....
أستاذ مساعد وعميد كلية األزياء والتصميم بدبي .حاصلة على شهادة الدكتوراة .كلية الفنون والتصميم ،جامعة دندي باسكتلندا،
وعلى شهادة البكالوريوس في تجارة األزياء وشهادة الماجستير في مجال األقمشة والملبوسات .و الدكتورة هيفاء من أصحاب
الخبرات الراقية في مختلف مجاالت األزياء ،بدءًا بالمجال األكاديمي كتطوير المناهج وتنظيم عروض األزياء وتطوير األفكار والمفاهيم
في مجال األزياء .كما تتم ّيز بفهمها العميق للثقافة العربية .وتتمحور مجاالت تركيزها على تجارة األزياء ،وتوقع توجهات السوق،
وخدمات العالقات العامة للعالمة التجارية ،وتطوير المنتجات ،والتعهيد الدولي وإدارة المتاجر ،حيث تعتبر هذه المجاالت من تخصصات
المشتريات في عالم األزياء.
نبذة عن كلية األزياء والتصميم وأهدافها:

تعترب كلية األزيــاء والتصميم أول كلية معتمدة
ومتخصصة يف مجال تصميم األزيــاء وإدارة أعامل
األزياء ،حيث حازت الكلية عىل الرتخيص من هيئة
االعتامد األكادميي التابعة لــوزارة الرتبية والتعليم
14
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العايل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .ويعتمد
نظام الدراسة يف كليتنا عىل النظام األمرييك يف
التعليم .حيث متنح الكلية درجة البكالوريوس يف
تصميم األزياء وبكالوريوس يف إدارة أعامل األزياء
ودبلوم يف األزياء والتصميم كام تساهم الكلية بجهد
ملساعدة الطلبة يف تحديد مساراتهم املهنية يف مجايل
األزياء والتصميم يف أثناء دراستهم .

العديد من أعضاء هيئة التدريس لدينا بسنوات
من الخربة العاملية يف مجال صناعة األزياء يف أوروبا
فكرة التأسيس ونظام الدراسة:
والرشق األوسط والرشق األقىص ،باإلضافة إىل خلفيات
جاء إعالن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قوية يف تدريس املوضة عىل املستوى الدويل أيضً ا.
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب حفظه الله ،يف عام  ،2013عن رؤيته لعام التشريع في مجال الموضة واألزياء :
 2021بأن تكون ديب عاصمة املوضة يف العامل وبإنشاء
حي ديب للتصميم يف عام  ،2015بادر املؤسسون يواجه مصممو األزياء بصورة عامة الكثري من التحديات
للكلية باستلهام رؤيــة ديب لتتناغم مع رؤيتهم يف حامية ملكيتهم الفكرية يف تصميمهم لألزياء.
بتأسيس وإطالق مرشوع «كلية األزياء والتصميم» وأكــر مايعاين منه املصمم واملصممة هو رسقة
لتلبية االحتياجات املتزايدة يف التوظيف يف مجال إبداعاتهم التصميمية من قبل بعض املصممني
األزياء وذلك متاشياً مع سياسة ديب املتنامية لالقتصاد اآلخرين مبا يعرف بقرصنة التصميم أو رسقته ،وهو
اإلبداعي .حيث قام املؤسسون بدراسات جدوى مصطلح يعني نسخ التصميامت األصلية للمصمم
كثرية ومتنوعة للوقوف عىل تأسيس املرشوع الريادي وبالتايل يتمتع السارق مبزايا التصميم الفني بدون أي
والتكلفة الفعلية والدميوغرافيا للطالب املحتملني تكلفة مام يؤثر عىل جهود املصممني املبدعني ،وبالتايل
واعتمدت الدراسات عىل املحاور التالية:
يثبط من همتهم يف العمل يف هذا املجال اإلبداعي.
حاجة السوق .اهتامم الطالب بدراسة األزياء .توقعات وحامية تصميم األزياء يجب أن يكون مبوجب قانون
أصحاب العمل .األسواق املستهدفة .العوامل املحركة براءات االخرتاع وقانون حق املصمم البد أن يكون
للسوق .املنافسون يف محيط سوق العمل.
وفقاً ملعايري مخصصة لتصميم األزيــاء من حيث
أعضاء هيئة التدريس:

يعمل يف كليتنا مزيج عاملي من أعضاء هيئة التدريس
من دول مختلفة ،من الخليج العريب ،والدول العربية
والــدول األوربية ،ولكل منهم اختصاصه العلمي
الدقيق ومجاالت االهتاممات املختلفة .ويتمتع

طباعة القامش واحتواءه عىل عالمة مميزة ،أو حتى يف
التصميم اإلبداعي لقطعة معينة .هذه املعايري لتسهيل
حامية تصميم األزياء مبوجب قانون حق املصمم.
وتعترب الجهود الكبرية التي تبذلها دولة اإلمارات
العربية املتحدة واضحة ومنوذجاً يف مكافحة القرصنة
وذلك من خالل الترشيعات النافذة من خالل الجهات
املختلفة والتي تقوم بدورها عىل الوجه األكمل يف

لمن شغفه دراسة
األزياء  ...تأكد أو ً
ال
من أن لديك موهبة
وبالتالي يمكنك
صقل تلك الموهبة
بالممارسة والتدريب.
ثم عليك اختيار كلية
جيدة للدراسة ،تتوفر
فيها شروط االعتماد
األكاديمي والمنهاج
المتطور.

مجلة المعهد  -العدد ٢٥
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قطاع حامية حقوق املستهلك والتي متنع وجود تصميم األزياء مبقدار تسعة أضعاف أرقامها الحالية
البضائع املقلدة حفاظا منها عىل العالمات العاملية خصوصا من الطلبة اإلماراتيني.
لألزياء هو خري مثال عىل اهتامم الدولة بذلك.
تشريع إماراتي خاص باألزياء:

دبي رائدة اإلبداع ومحور االبتكار:

أصبح اإلبداع واالبتكار مرادفان للكثريمن اإلنجازات
اإلماراتية ،وال يخفى عىل الجميع أن الشعب اإلمارايت
أثبت إبداعاته يف التصميم واالبتكار ليس فقط يف
تصميم األزياء بل يف الكثري من الفنون واآلداب .ولكن
مجال تصميم األزياء من املجاالت التي نرى أنها بدأت
تنترش وبكرثة وكذلك الحيل واإلكسسوار.
فهناك مصممون مختصون يف صناعة األحذية من
جلود اإلبل وهناك مجموعة كبرية وصلت للعاملية
وعرضت مجموعتها يف عروض أزياء عاملية.
كلية األزيـــاء والتصميم تعمل عىل ترسيخ تلك
املواهب وصقلها لهؤالء املصممني وغريهم ليقفوا
جنباً بجنب مع مصممني عامليني .وحتى نحقق رؤية
ديب لتكون عاصمة األزياء فال بد من تكاتف جهود
جميع املؤسسات الحكومية والخاصة ،فعواصم األزياء
العاملية تحتاج لعمل مضن وخطوات وقفزات هائلة
يف كافة مجاالت الصناعة ،وديب جديرة بهذا .ولتحقيق
ذلك البد من تطبيق مناهج تصميم األزياء يف وزارة
الرتبية والتعليم لتكون مواداً أساسية من ضمن املنهاج
الدرايس يف مراحل مبتدئة يف حياة الطالب اإلمارايت،
فليس من املمكن أن يكون الكل مصمم أزياء بل
الدولة بحاجة إىل وظائف مهنية وعملية يف مجال
صناعة األزياء مثل صناعة النسيج والطباعة وعمل
الباترون والخياطة والعمل يف مجال التسويق واملراكز
التجارية .كام يجب أن تتغري النظرة للعمل اليدوي
حيث إنه عمل نابض باإلبداع واالبتكار.
فقد كشف تقرير بعنوان آفــاق تعليم التصميم
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا لعام  2019بأن
املنطقة تحتاج ما يقارب  30ألف متخصص يف األزياء
والتصميم بحلول عام  2019وذلك لتحقيق مخططات
النمو بطريقة مستدامة ذاتياً دون االستعانة مبهارات
أجنبية ،وهذا يتطلب زيادة عدد خريجي تخصص
16
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متلك عواصم األزيــاء العاملية منظومات ترشيعية
وقانونية محددة لحامية صناعة األزيــاء .وحتى
نتمكن من سن ترشيع إمــارايت خاص لألزياء البد
من تضافر الجهود الخالقة من جهات مختلفة من
خرباء القانون ،ودائرة حامية املستهلك ،واملختصني من
أساتذة التصميم واألزياء ،ويكون مجلس ديب للتصميم
واألزياء هو من يتبنى هذا املرشوع ويحدد املعايري
وذلك طبقاً ملاهو معمول به يف دول أوروبا والواليات
املتحدة األمريكية.
معظم املهن تتطلب الجد واالجتهاد وبذل الجهد
الوفري ،وعامل األزياء واملوضة عامل رسيع الخطى فهو
مختلف نوعاً وكامً عن أية مهنة ،فله خصوصية خاصة.
ونصيحتي لكل من يرغب أن يكون مصمام لألزياء
أال ينخدع باألضواء الساطعة ملدرج األزياء (الكات
ووك) يجب أن يتأكد من أمور مهمة قبل الخوض يف
هذا املجال .فالخيارات متنوعة ومتعددة للعمل يف
هذه الصناعة ،فهناك خيار العمل يف التصميم وهذا
يعتمد عىل توفر القدرات الفنية يف الرسم ،وهناك
أيضً ا خيارات أخرى مثل التصوير ،باإلضافة للعديد من
التخصصات املختلفة املرتبطة بصناعة األزياء واملوضة،
منها عملية إنتاج املالبس وعلامء النسيج و هؤالء لهم
دور هام يف هذه الصناعة ،فمهام كان تخصصك .فإن
مجال صناعة األزياء مجاالً متشعباً ولديك الكثري من
االختيارات ولكن قبل ذلك يجب عليك أن تتأكد من
أن لديك موهبة التصميم وبالتايل ميكنك صقل تلك
املوهبة باملامرسة والتدريب.
ثم عليك اختيار كلية جيدة للدراسة ،تتوفر فيها
رشوط االعتامد من قبل الجهات األكادميية ووزارة
التعليم العايل ،واملنهاج املتطور ،كام يف كلية األزياء
والتصميم بحيث تكون دراستك هي الطريق املوصل
لتحقيق أحالمك ورفعة اسم بلدك عالياً.

شاهد وع ّلق..
هل هو قانوني؟

تعتبر كلية «األزياء
والتصميم» أول كلية
معتمدة ومتخصصة
في مجال تصميم
األزياء وإدارة أعمال
األزياء ،وحاصلة على
االعتماد األكاديمي
في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.

أكثر مايعاني منه
المصمم هو سرقة
إبداعاتهم ،بما يعرف
بقرصنة التصميم
أو سرقته ،وهو
مصطلح يعني نسخ
التصميمات األصلية
للمصمم وبالتالي
يتمتع السارق بمزايا
التصميم الفني
بدون أي تكلفة.

تعليق القارئ

مما يؤثر على جهود
المصممين المبدعين.

@ dubaijudicial
مجلة المعهد  -العدد ٢٥
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محطات

نظرات في تاريخ

قانون األزياء
«قانون األزياء» مصطلح غير متداول بكثرة رغم
أن له تاريخا طويال في األوساط القانونية ،إذ إنه
منظومة من القوانين التي تقنن المسائل المتعلقة
بحياة األزياء واإلكسسوارات.
فالشك أن تكون األزياء -كغيرها من الموضوعات
واالهتمامات -مح ً
ال للتنظيم القانوني الذي عُ رفت
كثير من محطاته عبر التاريخ.
بقلم  :القاضي الدكتور جمال السميطي
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ولعل نظرة رسيعة لتلك القوانني تجعلنا نقف بداية
عند القوانني املنظّمة للباس ومحظورات التجارة
وامللكية الفكرية ،إذ حرص القانون عىل تنظيم
الثياب لعدة أسباب عرب التاريخ ،فتارة للحشمة،
وتارة أخرى للمكانة االجتامعية ،ولحامية االقتصاد
املحيل ،وكذلك لحامية الناس من املالبس الخطرية،
إذ كانت وال زالت األزيــاء مهمة لدى العديد يف
املجتمعات والثقافات ،فالدول املسلمة مثالً تضع
حدوداً يف الثياب لضوابط الحجاب لدى املرأة وفضالً
لضوابط متعلقة لدى الرجال ،ويف الواليات املتحدة
يف بعض الحاالت من املمكن أن يتم اعتقال الشخص
بسبب عدم مالءمة الثياب يف أماكن العمل .هناك
من القوانني التي تحظر صناعة الثياب املصنعة من
املواد شديدة االشتعال ،ويف القرن املايض ظهرت
القوانني التي تحظر صناعة استرياد جلود الحيوانات
الربية.
ومل يقترص األمر عىل بعض القوانني التي تسنّ بني
الحني واآلخر بل نجد مرسباً علمياً أكادميياً بدأ يف
الظهور لتأيت سوزان سكافيوي كأول من قام بتدريس
قانون األزياء يف عام  2006يف كلية فوردهام للقانون
 Fordham Law Schoolويف  2010كان معهد
قانون األزياء  The Fashion Lawاألول من نوعه
يف مجال األكادمييات التي تدرس قانون األزياء.
يعترب قانون القبعات الصادر يف The Hat 1732
 Actمن أوائل القوانني املنظمة لتجارة األزياء حيث
كان هذا القانون منظامً لصناعة وتجارة القبعات
يف املستعمرات اإلنجليزية ،ويف عام  1463أصدر
الربملان اإلنجليزي قانونا يحظر فيه عىل الرجال لبس
املعاطف القصرية ،كام كان محظورا عىل العبيد
لبس املالبس ذات النوعية الجيدة .وكانت هناك
نية لتضمني الدستور األمرييك لبعض القواعد التي
توضح نوعية الثياب املقبول ارتداؤها National
 ،Dress Codeألن ذلك من شأنه أن ينعكس عىل
األخالق يف املجتمع كام يعتقده بعض املفكرين.
ولعل من القوانني الغريبة يف مجال األزياء والتي
كانت يف كثري من األحيان ذات طابع سيايس أو

عرقي ذلك القانون الذي أصدرته يف القرن السادس
عرش امللكة إليزابيث األوىل يف إيرلندا بحظر لبس
الثياب اإليرلندية التقليدية وأن يتم التقيد بلبس
الثياب عىل الطريقة اإلنجليزية ،ويف عام ُ 1297منع
إنجليزي يف إيرلندا من تصفيف شعره عىل الطريقة
اإليرلندية.
ويف القرن الثالث منع اإلمرباطور الروماين الرجال من
لبس األحذية الخرضاء والصفراء والبيضاء والحمراء.
ويف العام  423ومبوجب مرسوم إمرباطوري تم منع
الرجال من لبس البنطال ألنه كان يعد رمزا للرببرية.
وكان لتقنني توزيع األقمشة ألغراض التصنيع حضور
يف الحرب العاملية الثانية حيث تم تنظيم توزيع
الخامات واملعادن لحاجة الدول لها يف الصناعة
الحربية ،ويف عام  1942تم وضع خطوط عريضة
تنظم املحافظة عىل األقمشة وتنظم كذلك حياكتها
وطولها وطول املعاطف واأللــوان واملواد املكونة
آلالت الحياكة.
وقد أصــدرت كل من إنجلرتا وأمريكا كوبونات
لتنظيم عدد الفساتني والجاكيتات وباقي الثياب
التي من حق كل شخص اقتنائها ،بل أجربت ُص ّناع
السينام الستخدام الثياب املعاد تصنيعها.
أصبحت األزيــاء اآلن وسيلة واضحة للتعبري عن
وجهة نظر الشخص .فالثياب ،تاريخياً ،كانت تُعرب
عن الشخص ،واليوم أصبحت وسيلة واضحة لتعكس
قيم الشخص وأخالقه فهي إعالن واضح ورصيح
للحالة االجتامعية للشخص والحالة الدينية ،ويظهر
االهتامم باملالبس واضحا يف أحلك الظروف السيام
االعتصامات واملظاهرات ،فيعرب الناس عن آرائهم
عرب ما يلبسونه وما يضعونه من شعارات وربطات
رأس وغريها ،فهي مامرسة واضحة لحرية التعبري.
إنّ الحديث عن القوانني املنظمة لألزياء موضوع
يطول وقد ارتأينا يف هذا العدد أن ُيسلط الضوء عىل
هذا القطاع حيث تبلغ قيمة االستثامرات العاملية
لهذا القطاع أكرث من ثالثة آالف مليار دوالر .ونتمنى
أن نكون من خالل هذه السطور قد فتحنا نافذة
قانونية عىل ذلك العامل العميق واألنيق.

اقتصر األمر على بعض
ّ
تسن
القوانين التي
بين الحين واآلخر بل
نجد مسربًا علميًا
أكاديميًا بدأ في
الظهور لتأتي سوزان
سكافيوي كأول من
قام بتدريس قانون

األزياء في عام 2006
في كلية فوردهام
للقانون

مجلة المعهد  -العدد ٢٥
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بروفايل

مصممة األزياء

عفراء آل عبداهلل
أول إماراتية تحمل شهادة تصميم
من إيطاليا بامتياز مع مرتبة الشرف...
تتواصل نجاحات بنات اإلمارات الواحد تلو األخر على كافة األصعدة وفي

اجتهدت وثابرت للحصول عىل شهادة التصميم
من أرقى بيوت الخربة العاملية فاتجهت إىل إيطاليا
وصقلت موهبتها بالعلم والدراسة وبعد أن تيقنت
من نجاحها ،ارتأت أن تنقل الخربة التي تلقتها يف
إيطاليا إىل وطنها ليستفيد من تجربتها أبناء الدولة
املهتمني بالتصميم واألزياء .ثم نجحت (عفراء) يف
الحصول عىل توكيل املصمم اإليطايل منIstituto
 )IMB( di moda burgoإلنشاء مركز للتصميم
لتعليم وتدريب جميع فئات املجتمع الذين لديهم
الرغبة يف تلقي وتعلم فن التصميم واألزياء.
فوقع اختيارها عىل جمعية النهضة النسائية فرع
الخوانيج ليكون مكان انطالقتها يف تقديم الخربة
املقرتنة بالعلم والدراسة العملية.
وعن المنهاج التدريبي للمركز تقول عفراء:

مختلف التخصصات ،داخل وخارج حدود الوطن ،وأضحت بنات زايد عالمة
مميزة ورقم صعب قي اإلرادة والتحدي وكسب رهان المجتمع على
جديتها وتميزها لتحقق ثقة الوطن فيها وفخره بمنجزاتها ،واليوم نلقي
الضوء على واحدة من هؤالء الناجحات التي اقتحمت مجال تصميم األزياء،
وقد صقلت موهبتها بدراسة رفيعة المستوى ،مع المصممة اإلماراتية
عفراء آل عبد اهلل.
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سيعتمد املركز عىل التدريب الفردي العميل لضامن
جودة التعليم ،ولضامن تلقي املتعلمني أساسيات
التصميم بالطريقة الصحيحة مبا يتناسب مع مهارات
وشغف كل فرد ،وستتنوع موضوعات التدريب ،بني
التعرف عىل أنواع األقمشة واأللوان وتنسيقها ،ودراسة
مقاسات جسد املــرأة وأبعادها وتفاصيلها وكذلك

مقاسات وأبعاد الرجل لتصور التصميم املناسب لهذه
املقاسات واألبعاد .كام أن الدورة ستتخللها لقاءات
مع كبار املصممني لتقديم النصائح وإرشاد املتعلمني
وتشجيعهم عىل اتخاذ فن التصميم واألزياء وسيلة
تعليمية جادة تظهر مواهبهم اإلبداعية واالبتكارية.
ويتفرد املركز بأن التدريب فيه قائم أوالً عىل املتعلم
نفسه فهو املحور األسايس يف التعليم ،وهو مفتاح
اإلبداع لعامل األزياء ،وقائم عىل إثارة إلهام املتعلم
ومساعدته يف استكشاف موهبته التصميمية من
الطبيعة والبيئة من حوله ،والحضارات والثقافات
املختلفة.
وأضافت عفراء ،بأنها ستقدم برامج تدريبية مساندة
لربامج تصميم األزياء مثل :دورة اإلكسسوارات (رسم
وتصميم املجوهرات واألحذية النسائية والرجالية
واألحزمة النسائية والرجالية باإلضافة لطرق املكياج
املناسب للعمل أو للمناسبات ،والحقائب النسائية
والرجالية مع برامج متخصصة يف اإلطاللة وتنسيق
املظهر).
وستكون مدة الدراسة  25ساعة تدريبية خالل شهر،
وستبدأ أوىل دوراتنا يف جمعية النهضة النسائية ،فرع
الخوانيج.
وإىل اللقاء مع بروفايل آخر لقصة نجاح أخرى ألبناء
دولة اإلمارات العربية املتحدة.

عفراء..
سنقدم برامج
تدريبية مساندة
لبرامج تصميم
األزياء

مجلة المعهد  -العدد ٢٥
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ملف العدد  -الموضة

خالل العصور الوسطى ،ارتدى بعض القضاة يف املناسبات
االحتفالية عباءة أقرص وحتى أوائل العرص الحديث تسمى
أرميلواسا  Armelausaمصنوعة كذلك من الحرير.

الموضة
في محراب العدالة

الريادة تبدأ من إسبانيا:

جزءا ال يتجزأ من هيئة القضاة عبر التاريخ ،فكان لكل عصر زيه ،ولكل زي أسباب
تنوعت األزياء والمالبس التي كانت
ً
تكمن وراء اختياره على وجه التحديد ،ففي العصور الغابرة كانت مهمة تطبيق القانون وإرساء العدالة منوطة
برجال الدين والرهبان ،مما يفسر التأثر الواضح بأزيائهم فيما يتعلق بتصميم أزياء القضاة الرسمية عبر التاريخ ،فقد
رداء كهنوتيًا ذا أكمام ،وفوقه عباءة واسعة ذات ثنيات مصنوعة من القماش أو الصوف أو
قديما
ارتدى القضاة
ً
ً
ً
الحرير ،وكان هذا الزي مشابها لزي الرهبان الذي يعرف باسم سوبرتونيكا( ،)Supertunicaوهو معطف طويل من
الحرير الذهبي يصل إلى الكاحلين بأكمام واسعة ومخطط بحرير وردي ومزخرف بالقماش المخرَّم الذهبي ،مطرَّز
جزءا
ومربوط بحزام السيف ،وهو مستمد من زي القنصل البريطاني وزي الملك كذلك ،فقد كان زي «سوبرتونيكا»
ً
من مالبس التتويج التي يرتديها الملوك البريطانيون ،ويقال إنه مستوحى من المالبس البيزنطية.
إعداد :فريق التحرير
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كانــت املحاكــم اإلســبانية رائــدة يف تخصيــص زي
رســمي موحــد للمحاكــم بدايـ ًة مــن القــرن الســادس
عــر ،حيــث ارتــدى جميــع العاملــن يف املحاكــم
وجميــع مســؤويل الدولــة والحضــور يف قاعــات
املحكمــة أزيــاء مو َّحــدة ،وتألَّــف الــزي الرســمي مــن
صدريــة ضيقــة ورسوال قصــر واســع مصنــوع مــن
الحريــر أو الصــوف بألــوان داكنــة ،ثــم انتــر هــذا
التقليــد يف جميــع أنحــاء اإلمرباطوريــة اإلســبانية ويف
النمســا وبعــض الــدول األملانيــة الكاثوليكيــة.
اهتم لويس الرابع عرش يف منتصف القرن السابع
عرش بالرتويج لشخصه وكذلك الــرويــج لألزياء
والثقافة الفرنسية يف جميع أرجاء العامل ،ويف عام
شخصا من أقرب
 1661كلَّف لجنة تضم خمسني
ً
أصدقائه ومؤيديه مبوجب أمر خاص منه ملهمة اختيار
زي رسمي للمحاكم ،يتألف من معطف أزرق عرف
باسم « »Justaucorps a Brevetمزود ببطانة حمراء
ومزين برشائط ذهبية وفضية ،وهو ما مل تكن تسمح
به الترشيعات السابقة ،ومعه صدرية وبنطلون قصري
وحذاء أحمر ذو كعب وسيف.
ميكننا القول إن تقليد لبس العباءة السوداء يف قاعات
املحاكم قد بدأ يف سبعينيات القرن التاسع عرش يف
إنجلرتا ،حيث أصبحت جز ًءا من الزي املو َّحد للقضاة،
خالل عهد إدوارد الثاين ( ،)1327-1307واختلف لون
العباءة حسب الرتب واملناصب املختلفة يف السلك
القضايئ يف بعض األحيان أو حسب املواسم .كان
هناك ثالثة ألوان رئيسة لعباءة القضاة :الخرضاء يتم
ارتداؤها يف فصل الشتاء ،والبنفسجية يتم ارتداؤها
خالل فصل الصيف ،والقرمزية للمناسبات الخاصة.
يعتقد املؤرخون أن بداية تقليد ارتداء العباءة السوداء
تحديدً ا قد بدأ يف النصف الثاين من القرن السابع عرش

ً
مجهول ،بينام اختلف
بإنجلرتا ،إال أن السبب يف ذلك ظل
املؤرخون حول أصول ارتداء العباءة السوداء ،فالبعض
يقول إنها تعود إىل وفاة امللكة ماري يف العام ،1694
وآخرون يقولون إن بداية التقليد كانت بسبب الحداد
بعد وفاة امللك إدوارد الثاين ،بينام يشري رأي ثالث إىل
ارتباط اللون األسود بوفاة امللك تشارلز الثاين عام 1685م.
ذكر موقع هيئة القضاء الربيطاين يف صفحته عىل
اإلنرتنت أن تطبيق املبادئ التوجيهية للقضاة الصادرة
يف عام  1635بدأ يف منتصف القرن الثامن عرش
امليالدي وأصبح القضاة يرتدون العباءة السوداء
وفوقها وشاح قرمزي اللون عند الحكم يف القضايا
الجنائية ،أما القضايا املدنية فغال ًبا يرتدون فيها عباءة
سوداء من الحرير.

خالل العصور الوسطى،
ارتدى بعض القضاة في
المناسبات االحتفالية
عباءة أقصر وحتى
أوائل العصر الحديث
تسمى أرميلواسا
Armelausa

مصنوعة كذلك من
الحرير.

الشعر المستعار:

كـــان كــثــر مــن الــرجــال الــرومــانــيــن يتحلون
بالشعر املستعار ،ثم اختفى تقليد استخدام الشعر
املستعار يف الغرب بعد سقوط اإلمرباطورية الرومانية
مدة ألف عام ل ُيعاد إحياؤه يف القرن السادس عرش،
حيث كان اهتامم امللوك بهذا التقليد السبب الرئيس
إلحياء تقليد استخدام الشعر املستعار وانتشاره بشكل
كبري يف الغرب مرة أخرى ،فقد اشتهرت امللكة إليزابيث
األوىل ملكة إنجلرتا بارتداء باروكة شعر مستعار باللون
األحمر عىل الطراز الروماين ،بينام كان امللك الفرنيس
لويس الثالث عرش وامللك لويس الرابع عرش رائدين
يف ارتــداء الباروكات .ومع اهتامم امللوك املتزايد
باستخدام الشعر املستعار أضحى سمة مميزة ألزياء
رجال الطبقة العليا واملتوسطة األوروبية بحلول بداية
القرن الثامن عرش.
ظهر استخدام الشعر املستعار يف املحاكم تأث ًرا باملوضة
آنذاك بسبب اهتامم تشارلز الثاين ( )1685 :1660به
إىل الحد الذي جعله من رضورات االنتامء إىل املجتمع
الراقي آنذاك ،وقد أظهرت اللوحات الفنية يف بدايات
الثامنينيات من القرن السابع عرش القضاة بال شعر
مستعار ،مام يرجح أن تقليد ارتداء الشعر املستعار
بدأ تقري ًبا يف عام .1685

المحاكم اإلسبانية
رائدة في تخصيص زي
رسمي موحد للمحاكم
ً
بداية من القرن
السادس عشر ،حيث
ارتدى جميع العاملين
في المحاكم والحضور
في قاعات المحكمة
أزياء موحَّ دة.

الزي الرسمي للقضاة
وجميع العاملين في
المحاكم في القرن
السادس عشر تألف
من صدرية ضيقة
وسروال قصير واسع
مصنوع من الحرير أو
الصوف بألوان داكنة.
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دالالت الزي الرسمي للقضاة:

يرى البعض أن من بني دالالت الزي الرسمي املوحد
للقضاة إبراز موضوعية القانون وهيبته ولفت االنتباه
عن شخصية القايض ،كام أن مظهره يتسم بالجدية
والرصانة ليناسب منصب القايض ،ويقال أيضً ا إن الهدف
رسية هوية
من ارتداء الشعر املستعار كان الحفاظ عىل ّ
القضاة ،ومام أيَّد هذه الفرضية قرار املحاكم األسرتالية
بإعادة إحياء تقليد لبس الشعر املستعار يف مثانينيات
القرن العرشين بعد عدد من االعتداءات العنيفة ضد
قضاة محكمة األرسة ،فلم يرت ِد القضاة الشعر املستعار
والعباءة عندما أُنشئت محكمة األرسة عام  1975بغية
التخفيف من حدة الرسمية.
كام يربز الزي املوحد للمحامني والقضاة عىل حد
سواء مستوى االنضباط بني صفوف العاملني يف السلك
القضايئ ومينحهم الثقة الالزمة يف كفاحهم املحمود
لتحقيق العدالة ،كام يساعد هذا الزي عىل التفريق
بني املحامني والقضاء والعاملني يف املهن األخرى ،أضف
إىل ذلك أن األسود رمز للكرامة والرشف والحكمة
محام
والعدالة ،وهذه هي القيم التي يتعني عىل أي ٍ
أو ٍ
قاض اعتناقها.
تراجع ذلك التقليد :

نقل القضاة اإلنجليز هذا التقليد إىل أمريكا عند
توليهم رئاسة املحاكامت املدنية والجنائية يف
املستعمرات األمريكية .استمر القضاة األمريكيون يف
ارتداء العباءة السوداء والشعر املستعار األبيض حتى
بعد أن نجحت الثورة األمريكية يف اإلطاحة باالستعامر
الربيطاين واالستقالل عىل الرغم من عدم وجود قانون
ينص عىل ذلك يف املحكمة العليا بالواليات املتحدة.
ورغم إجامع املؤرخني عىل أن ذلك كان عىل سبيل
التقليد ال أكرث ،فقد رأى البعض اآلخر أن الحفاظ عىل
تقليد ارتداء العباءة يضفي قد ًرا من الهيبة والوقار
عىل مكانة القايض.
شهد منتصف مثانينيات القرن العرشين ً
جدل كب ًريا
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حول أهمية الزي الرسمي التقليدي للقضاة يف املجتمع
الحديث ،فخففت الواليات املتحدة وعديد من الدول
األوروبية من القوانني املتعلقة بالزي الرسمي للقضاة
حيث ُمنح القضاة الحرية يف اختيار الزي الذي يرتدونه
يف قاعات املحاكم بينام اختار القضاة يف بريطانيا
االستغناء عن الشعر املستعار والزي الرسمي التقليدي
يف بعض املناسبات ،وارتدى بعض القضاة املسلمني
والسيخ العامئم ً
بدل من الشعر املستعار.
كام شهدت الساحة الربيطانية ً
جدل بشأن التخفيف
من املالبس القانونية والقضائية التقليدية يف اململكة
املتحدة وعىل وجه التحديد إلغاء الشعر املستعار،
فلقد ناقش النظام القضايئ يف بريطانيا يف عام 1992
ومرة أخرى يف  2003إعادة تصميم اللباس القضايئ
والقانوين حتى يكون أكرث صلة باملجتمع املعارص.
نرشت وكالة أنباء دي يب إيه يف عام  2008خرب انتهاء
واحد من أعرق تقاليد املحاكم الربيطانية ،حيث
تخىل القضاة الربيطانيون عن تقليد ارتداء العباءات
السوداء التقليدية وباروكات الشعر املستعارة ،وقد
أثار قانون إلغاء الزي التقليدي للقضاة يف بريطانيا
ً
ً
طويل ،فهو ميس تقليدً ا يربو عمره عىل 300
جدل
عام وما يحمله من إرث حضاري وثقايف وميس هيبتهم
كذلك ،فبينام سانده البعض عىل أساس أنه مييز
القايض عن كل الجالسني يف القاعة ،عارضه فريق
أكرب عىل أساس أنه زي قديم انتهى عرصه يف
حني أن الزي الجديد أقرب إىل روح القرن
الحادي والعرشين.
إن صــورة القضاة واملحامني يف
ثيابهم املهنية التقليدية تذكّر
الجمهور مبكانة القانون
وسيادته ونزاهة القضاء،
كــا أنــهــا تعمل عىل
حامية القضاة واملحامني
خــارج قاعة املحكمة،
ً
فضل عن كونها وسيلة
للحد مــن االختالفات
بني القضاة واملحامني يف
العمر والجنس.

صدور العدد الجديد من مجلتنا العلمية المحكمة
في عام 1661
منتصف القرن السابع
عشر ك َّلف لويس
الرابع عشر لجنة تضم
شخصا
خمسين
ً

أول مجلة قانونية علمية تعنى بنشر البحوث
القانونية المتعلقة بتقنية المعلومات والذكاء
االصطناعي والعلوم المتقدمة

من أقرب أصدقائه
ومؤيديه بموجب
أمر خاص منه لمهمة
اختيار زي رسمي
للمحاكم.

احصل على نسختك اآلن

ملف العدد  -الموضة

التحكيم
في منازعات صناعة األزياء
والعالمات الفاخرة والموضة
عالم صناعة األزياء والعالمات الفاخرة والموضة .عالم يعيش بيننا وله مالمحه
المختلفة وحياته الخاصة ونظامًا قانونيًا يحكمه ويضبط عالقاته ،أال وهو عالم

األزياء والموضة والعالمات الفاخرة ،ويقصد بالعالمات الفاخرة  Luxeوفقًا
– لمعجم األكاديمية الفرنسية  -بأنها األشياء الراقية التي تنبع من التباهي
وتعطي راحة في العيش أوالمتعة الغالية نسبيًا والتي نحصل عليه استثناءً أو
دون الحاجة الضرورية إليها.
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تشــمل صناعــة العالمــات الفاخــرة مجموعــات
كثــرة متنوعــة فتدخــل فيهــا صناعــات األغذيــة
واملجوهــرات والســاعات واملالبــس الجلديــة
والعطــور واألثــاث وأحــدث صيحــات األزيــاء la
 modeأو مــا يطلــق عليــه بالفرنســية « هــوت
كوتــور»  haute coutureأو «املالبــس الفاخــرة»
أو «الخياطــة الراقيــة».
بــدأت املعرفــة باألزيــاء واملوضــة يف فرنســا إبــان
ما ُعــرف «بـــالقرن الكبــر» ،والــذي كان يقصــد بــه
القــرن الســابع عــر الــذي عــرف فــرة حكــم
لويــس الرابــع عــر ،حيــث ذكــرت الكاتبــة كورين
تيبــو كاباســيه Corinne Thépaut-Cabasset
أن صناعــة األزيــاء واملوضــة تأسســت يف القــرن
الســابع عــر ،مابــن باريــس وفرســاي ،حيــث يف
األخــرة شــيد لويــس التاســع قــر فرســاي وجعلــه
مقـراً للحكــم فــرة مــن الزمــن ،والــذي كان يشــهد
احتفــاالت كثــرة لعــروض األزيــاء ،حيــث كانــت
أركان القــر معــارض متنوعــة لألزيــاء.
وال تــزال باريــس تهيمــن عــى هــذا القطــاع،
الــذي يقــدر دخلــه بحــوايل  150مليــار دوالر يف
الســنة ،حيــث يعــد قطــاع األزيــاء واملوضــة يف
فرنســا – وفق ـاً ملــا ذكرتــه الكاتبــة مــاري أنجليــك
بايــل  - Maria-Angelica Baillyمثــل مناجــم
الذهــب يف بــرو بالنســبة ألســبانيا! ،ونتيجــة
لهــذا يف عــام  2004تزعمــت املحاميــة الفرنســية
أنابيــل جوبــرت  Annabelle Gaubertiفكــرة
تقنــن قانــون للرفاهيــة واملوضــة بنــر مســودة
بعنــوان ( Droit du luxeقوانــن الرفاهيــة) يف
املجلــة الفرنســية القانونيــة Revue Lamy Droit
 des Affairesناقشــت عــدة مســائل متعلقــة
بصناعــة املوضــة ،وذكــرت بــرورة تطويــر فــروع
القانــون واســتحداث فــروع جديــدة تتــاىش
مــع القطاعــات الصناعيــة أو الثقافيــة أو الفنيــة
أو وفقــاً لوجــود ثقــل اقتصــادي كبــر ألحــد
القطاعــات يف اإلنتــاج القومــي الفرنــي مثــل
قطــاع األزيــاء واملوضــة.

أهمية االلتجاء للتحكيم في منازعات صناعة األزياء
والعالمات الفاخرة والموضة.

نتيجــة للعالقــات املتعــددة واملتشــابكة التــي تنشــأ
مبناســبة حركــة قطــاع صناعــة األزيــاء ،تثــور إشــكاالت
كثــرة ومنازعــات دقيقــة منهــا مــا يتعلــق بحقــوق
امللكيــة الفكريــة ،وحقــوق املنافســة ،والعالمــات
التجاريــة ،وإشــكاالت توزيــع املنتجــات ،وإفــاس
بيــوت األزيــاء ،والــوكالء التجاريــن ،واملــزادات،
واملســؤولية املدنيــة والتعويــض عنهــا ،والنزاعــات
بــن العالمــات التجاريــة لألزيــاء وأســاء النطــاق
(املواقــع اإللكرتونيــة) عــر شــبكة اإلنرتنــت ،ومنهــا
مــا يتعلــق بــروط العمــل لعارضــات األزيــاء ،ففــي
فرنســا صــدر حديثــاً قانــون يلــزم عارضــات األزيــاء
قبــل العمــل يف بيــوت األزيــاء الحصــول عــى شــهادة
طبيــة بالعمــل عارضــة أزيــاء وأال تقــل كتلــة الجســم
عــن نســبة معينــة للعمــل كعارضــة ،وذلــك ملحاربــة
تعســف بيــوت األزيــاء مــع العارضــات يف مســألة
رضورة نحافــة الجســم لدرجــات كبــرة ،فقــد حاولــت
فرنســا تقنــن تلــك املســألة ،كل هــذه املســائل تدعــم
رضورة وجــود تقنــن خــاص ينظــم املســائل القانونيــة
املتعلقــة بصناعــة األزيــاء واملوضــة والســلع الفاخــرة.
ومــا زاد األمــر تعقيــداً هــو اســتخدام التكنولوجيــا
يف صناعــة األزيــاء وتوزيــع وبيــع تلــك املنتجــات،
فقــد أعلنــت رشكــة  ،CRYSTALSعــن أول نظــام
يف العــامل لعارضــات األزيــاء قائــم عــى البلوكشــن
 ،Blockchainوالــذي يعــد طفــرة يف صناعــة األزيــاء.
باإلضافــة إىل احتيــاج قطــاع األزيــاء إىل ترشيعــات
خاصــة تنظمــه ،فهــو أيضــاً يف حاجــة إىل االســتعانة
مبستشــارين ومحامــن ذوي كفــاءة عاليــة متخصصــة
يف هــذا املجــال ،حتــى لــو كانــت خدماتهــم تبــدو
باهظــة الثمــن يف البدايــة ،وذلــك بســبب املنافســة
الشــديدة يف قطــاع األزيــاء والرفاهيــة ،وقــد بــدء
بالفعــل املجتمــع القانــوين الفرنــي ينتبــه إىل ذلــك،
فقــد قامــت مكاتــب املحامــاة الفرنســية بإضافــة
أقســام جديــدة تســمى «الفاخــرة  ،»Luxeأو«األزيــاء

بقلم:

المستشار الدكتور
معتز عفيفي

خبري قانوين
هيئة الطرق واملواصالت

يقصد بالعالمات

الفاخرة  Luxeوفقًا

– لمعجم األكاديمية
الفرنسية  -بأنها
األشياء الراقية التي
تنبع من التباهي
وتعطي راحة في
العيش أو المتعة
الغالية نسبيًا والتي
نحصل عليه استثناءً
أو دون الحاجة
الضرورية إليها.
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غــر جائــز يف املســائل الجنائيــة ،ألن تلــك املســائل ال
يجــوز فيهــا الصلــح ،فالقاعــدة التحكيميــة تنــص عــى
أنــه مــا هــو مح ـاً للصلــح فهــو قاب ـاً للتحكيــم.
أهمية التحكيم بالفصل في المنازعات بين
العالمات التجارية لألزياء وأسماء النطاق
(المواقع اإللكترونية).

والجــال»  mode & beautéأو«األزيــاء والســلع
الفاخــرة» “ Mode & produits de luxeإىل قامئــة
خدماتهــم املقدمــة .وذلــك لجــذب العمــاء يف ذلــك
القطــاع ،والــذي قــد يطمئنهــم أن املحامــن العاملــن
يف هــذه األقســام ليســوا خـراء مــن الناحيــة القانونية
فحســب ،بــل لديهــم أيضــا معرفــة عميقــة يف عــامل
األزيــاء والفخامــة.
وكــا يحتــاج ذلــك القطــاع إىل محامــن متخصصــن
لتقديــم املســاعدة القانونيــة للعاملــن يف قطــاع
األزيــاء ،فكذلــك األمــر يحتــاج هــذا القطــاع إىل
التحكيــم طريقـاً لفــض املنازعــات التــي تنشــأ خاللــه،
لــذات املــررات الســابقة عنــد تفضيــل مكاتــب
محامــاة ومحامــن متخصصــن يف قطــاع األزيــاء ،بــل
وأيضـاً لرسعــة الفصــل -التــي يتميــز بهــا التحكيــم  -يف
منازعــات األزيــاء واملوضــة ،وكذلــك رسيــة الفصــل يف
املنازعــة والتــي يتميز التحكيــم بها أيضـاً ،إن منازعات
صناعــة األزيــاء واملوضــة تحتــاج توافــر خــر ًة فني ـ ًة
معرفيــ ًة بصناعــة األزيــاء ،ورسعــ ًة ورسيــ ًة بالفصــل
يف تلــك املنازعــات ،وهــذا مــا نجــده يف خصائــص
وممي ـزات التحكيــم ،الــذي يكــون الطريــق املناســب
للفصــل يف منازعــات صناعــة األزيــاء واملوضــة والســلع
الفاخــرة ،عنــد توفــر الخــرة املعرفيــة والقانونيــة
بفنيــات ونظــام صناعــة األزيــاء يف املحكمــن.
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تقرير الويبو  2018وأهمية التحكيم في فض
منازعات صناعة األزياء.

يف تقريــر املديــر العــام إىل جمعيــات الويبــو حــول
عــدد ونوعيــة القضايــا التــي عرضــت عــى الويبــو يف
عــام  ،2017ذكــر التقريــر» أن عــدد القضايــا التــي
عرضــت عــى الويبــو جــاء أطرافهــا مــن  112دولــة،
مــا يؤكــد الطابــع العاملــي لإلج ـراءات الــذي تديــره
الويبــو ،وكانــت القطاعــات الرئيســة الثالثــة التــي
شــملتها الشــكاوى هــي الخدمــات املرصفيــة بنســبة
 %12مــن مجمــوع القضايــا ،واألزيــاء %11واإلنرتنــت
وتكنولوجيــا املعلومــات  ،%9وتــم البــت يف القضايــا
مــن قبــل  298محكـاً ووســيطاً عينتهــم الويبــو مــن
 45بلــدا»ً.
يؤيــد تقريــر الويبــو ماثبــت لنــا مــن ازديــاد وتنــوع
املنازعــات يف قطــاع صناعــة األزيــاء واملوضــة والســلع
الفاخــرة ،حيــث يــأيت قطــاع األزيــاء يف املرتبــة
الثانيــة مــن حيــث عــدد القضايــا التــي فصــل فيهــا
الويبــو تحكيميـاً ،وأن هنــاك حاجــة رضوريــة للجــوء
للتحكيــم لفــض تلــك املنازعــات ،عــدا بطبيعــة الحــال
مــا هــو يشــكل جرميــة ،حيــث يخضــع ذلــك ملحاكــم
الدولــة للفصــل يف األفعــال املجرمــة التــي ترتكــب
يف قطــاع األزيــاء ،وكــا هــو معــروف أن التحكيــم

الزدياد وتنوع
المنازعات في قطاع
صناعة األزياء
والموضة والسلع
الفاخرة ،والذي جاء
في المرتبة الثانية من
حيث عدد القضايا
التي فصل فيها
الويبو تحكيميًا،
أصبحت الحاجة
ضرورية لاللتجاء
للتحكيم لفض تلك
المنازعات.

إن مــن أكــر النزاعــات الدائــرة اليــوم يف قطــاع
األزيــاء واملوضــة ،هــو النــزاع بــن العالمــات
التجاريــة لألزيــاء وأســاء النطــاق أو مــا يطلــق
عليــه املواقــع اإللكرتونيــة ،املنازعــات التــي تنشــأ
بــن عالمــة تجاريــة مســجلة واســتغالل تلــك العالمــة
يف اســم نطــاق ،أنــه مــن األفضــل حلهــا عــن طريــق
التحكيــم ،خاصــة أن الويبــو وضعــت قواعــد لتســوية
تلــك املنازعــات ومــن ضمنهــا التحكيــم الــذي يفــض
الن ـزاع بــن رشكــة األزيــاء صاحبــة العالمــة والرشكــة
األخــرى املعتديــة عليهــا بتســجيل اســم نطــاق
مشــابه لهــا يف كل أو جــزء أو تشــويه للعالمــة
التجاريــة لرشكــة األزيــاء.
واملنازعــات متعــددة بــن العالمــات التجاريــة
لألزيــاء وأســاء النطــاق ،فقــد يســجل اســم النطــاق
بــذات عالمــة تجاريــة لرشكــة أزيــاء ،وقــد يأخــذ
اســم النطــاق جــزء مــن اســم العالمــة التجاريــة،
وقــد يســجل اســم النطــاق بعالمــة تجاريــة منافســة
لحرمــان الرشكــة صاحــب العالمــة التجاريــة مــن
تســجيل اســم نطــاق باســمها ،ویكــون يف الغالــب
هــذا التســجیل يف حالــة وجــود منافســة بیــن رشكتیــن
تعمــان يف مجــال واحــد أو تقــدم كل منهــا بضائــع
و منتجــات متامثلــة ،و كمثــال تطبیقــي عــن ذلــك
تســجیل اســم النطــاق  www.chanel.comمــن قبــل
رشكــة  ،Yves Saint Laurentوذلــك بهــدف حرمــان
رشكــة شــانيل  - Yves Saint Laurentوهــي رشكــة
فرنســية عامليــة لتصميــم األزيــاء الراقيــة (هــوت
كوتــور)  -مــن اســتخدام اســم نطــاق باســم العالمــة
التجاريــة للرشكــة .CHANEL
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ملف العدد  -الموضة

تغيت األساليب التي تتبعها العالمات
قبل ،بعد أن َّ
التجارية يف التواصل مع جمهورها ومتعامليها.
جيل األلفية واإلعالن :

اإلعالن عبر منصات اإلعالم رؤى متغيرة ومتجددة

العالمات التجارية ..والترويج لها
عبر شبكات التواصل االجتماعي
منذ القرن الماضي وحتى مشارف القرن الجديد ،اعتدنا رؤية التصميمات الحديثة لكل ما له
المصممين
عالقة بالموضة عبر المجالت وشاشات العرض ،وهكذا ظلت الموضة حصرية على
ّ
ومحرري المجالت حتى وقت قريب ،حيث تغيَّر الوضع وظهرت منصات جديدة غيَّرت المشهد
بطريقة أو بأخرى فأصبح في مجال صناعة األزياء هناك مكان للجميع على الرغم من بعض
التداخالت.
إعداد :فريق التحرير

إنستغرام يسيطر :

وعندما بدأت شبكات التواصل االجتامعي تتح َّول إىل
ظاهرة عاملية حدث ذلك من خالل فيسبوك وتويرت
فقط ،واآلن بزغ نجم إنستغرام الذي بدأ يسيطر عىل
املشهد ،حيث بلغ عدد املستخدمني النشطني له 80
مليون مستخدم شهر ًيا يف سبتمرب من العام املايض،
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وحقق هؤالء املستخدمون أعىل مستوى تفاعل مقارن ًة
بشبكات التواصل االجتامعي األخرى.
ومع وجود منصات مثل إنستغرام ،ميكننا ببساطة أن
منتلك مجالتنا الخاصة ونصبح نحن محرريها ،حيث
نشارك طرازنا الخاص مع ماليني املستخدمني اآلخرين،
وبينام ال تزال عروض األزياء واملجالت جز ًءا ً
فاعل من
ً
وتفاعل من
عامل املوضة ،أصبح هذا العامل أكرث حضو ًرا

وحيث إن جيل األلفية الجديدة ال يثق باألشكال
ٌ
مخطط
التقليدية لإلعالن كثريًا ،ألنها من وجهة نظرهم
لها بشكل مبالغ فيه وقد تكون غري صادقة ،مام ال يجعل
املجالت والحمالت اإلعالنية ذات تأثري كالسابق ،مقارن ًة
بتوصيات األصدقاء ً
مثل ،فإن شبكات التواصل االجتامعي
تعد أكرث أهمية بالرسعة الكبرية التي تنترش خاللها
املعلومة عامل ًّيا .يتابع  200مليون مشرتك يف إنستغرام
مختصا باملوضة عىل األقل ،ويقول  %45من
حسابًا واحدً ا ًّ
مستخدمي إنستغرام يف بريطانيا إنهم يتابعون حسابات
إنستغرام املتعلّقة باملوضة من أجل اإللهام فيام يتعلَّق
باإلطاللة واملظهر الذي ميكن أن يحصلوا عليه بأنفسهم
ومن دون مساعدة ،وتعد مشاركة إطالالتهم الخاصة
أيضً ا جز ًءا من هذه العملية .تقول الدراسات إن %71
من األشخاص عىل استعداد للرشاء عرب اإلنرتنت إذا كان
املنتج موىص به من قبل آخرين ،كام أن  %84من جيل
األلفية الجديدة ميكن أن يتأثروا ويقوموا بعملية الرشاء
اعتامدًا عىل املحتوى الذي ينشئه املستخدمون بواسطة
غرباء قاموا بتجربة املنتج.
المشاهير والتسويق :

يعدُّ التسويق عرب مشاهري التواصل االجتامعي طريقة
فعالة لعالمات املوضة التجارية ،حيث تحقّق لها
االنتشار وتزيد من عدد املتابعني ،باإلضافة إىل خلق
عمالء جدد ،ووفقًا لنيوريتش ( ،)NeoReachوهو
برنامج تسويق تستخدمه العالمات التجارية من أجل
حمالت التسويق« ،يتكون التسويق املؤثر من عالمات
تجارية تطور العالقات مع األفراد املؤثرين لتعزيز
رسالة عالمتهم التجارية».
لقد ط َّور «األفراد املؤثرون» حضو ًرا ً
هائل عىل شبكة
اإلنرتنت ،وأصبحوا قادرين عىل التأثري يف آراء متابعيهم

وقراراتهم ،حتى أصبح التعاون مع مشاهري التواصل
االجتامعي اسرتاتيجية تعتمدها عالمات املوضة
التجارية يف التسويق.
أصبح بإمكان مستخدمي إنستغرام اآلن التسوق
مبارش ًة عرب القناة التي متلكها العالمة التجارية؛ حيث
تضع هذه القنوات عالمات عىل منتجاتها يف املشاركات،
ومــن ثم تقود املستخدمني إىل نقطة بيع ،ومن
األساليب األخرى الناجحة التي تستخدمها العالمات
التجارية للموضة يف شبكات التواصل االجتامعي
تشجيع الناس عىل نرش صور ألنفسهم وهم يرتدون
مالبس من ماركات مع َّينة؛ فيولِّد املستخدم ً
شكل من
أشكال املحتوى ،ويسمح لآلخرين مبعرفة كيف يبدو
الزي عىل أشخاص حقيقيني ،وأحيانًا ميكن أن يحصل
املستخدمون عىل فرصة لعرضها عىل الصفحة الرئيسة.
ليس رضوريًــا أن يتم التسويق من خالل مشاهري
التواصل االجتامعي عرب شخصية مشهورة ،عىل الرغم
من أن مستوى الشهرة وعدد املتابعني أم ًرا مفيدً ا
للغاية ،بل ميكن فعل ذلك من خالل الصفحات
الخاصة بأي شخصية متتلك عددًا كبريًا من املتابعني
بحيث تضيف هذه الشخصية قيمة للعالمة التجارية،
لكن ولتحقيق الفائدة القصوى يجب أن يكون متابعو
الشخص املستهدف الفاعلون من خالله مرتبطني
بالدميوغرافية املستهدفة للعالمة التجارية ،ولذلك
يجب أن يكون االختيار واض ًحا ومرب ًرا يك يستطيع
املعلن أن يحقق أعىل فائدة مرجوة.
وإذا كانت العالمات التجارية تستطيع الحصول عىل
مقياس واضح لنجاح التسويق عرب مشاهري التواصل
االجتامعي أم ال ،فال ميكن إنكار الفائدة من وراء بناء
هذه العالقات ،سواء من خالل زيادة الحديث عن
العالمة واملنتجات أو املبيعات.
ال ميتلك مشاهري التواصل االجتامعي يف العادة
مــد َّونــات أو مواقع بعيدً ا عن شبكات التواصل
االجتامعي ،وحال ًّيا تقاس قيمة الشخصية املؤثرة من
هؤالء املشاهري بعدد متابعيهم وقيمة هؤالء املتابعني
تب ًعا لوفائهم وثرائهم ومراحلهم العمرية التي يفضل
أن تكون بني  25و 35عا ًما.
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مليون مشترك في
إنستغرام يتابعون
مختصا
حسابًا واحدً ا
ًّ
بالموضة على األقل.

%45
من مستخدمي
إنستغرام في
بريطانيا يتابعون
حسابات إنستغرام
المتع ّلقة بالموضة
من أجل اإللهام فيما
يتع َّلق باإلطاللة
والمظهر الذي يمكن
أن يحصلوا عليه
بأنفسهم ومن دون
مساعدة،
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س َّنت فرنسا قانو ًنا
يحظر تشغيل
العارضات شديدات
النحافة إلى حد يؤثر
على الصحة.

قوانين حماية «المودلز»

وينص هذا القانون
على وجوب تقديم

يف عامل املوضة أضحت عروض األزياء من أهم األنشطة
التجارية واملجتمعية التي زاد انتشارها مؤخ ًرا ،فام بني
أضواء باهرة وكامريات براقة وفتيات جميالت ونجوم
مجتمعات ،هناك تحضريات وتجهيزات وأنظمة غذائية
قاسية ودعوات وبرامج ...هل فكرنا يو ًما يف كواليس
تلك العروض ،أو كم وماذا تكلّف؟.
إنها يف الحقيقة تكلّف أكرث مام قد نتخ َّيل ،فرمبا تصل
التكلفة إىل صحة إنسان ،بل وحياته أحيانًا .كيف؟.
لنكتشف ذلك.
هؤالء الجميالت الاليت يعرضن لنا مباهج املوضة ه َّن
من يدفعن الثمن األكرب ،حيث تعيش عارضة األزياء
أسلوب حياة رسي ًعا وعصي ًبا ومنهكًا ،بل ومستنزفًا
للصحة واألعصاب.
موت عارضة:

فبعد أن شهدت الصني يف العام  ،2017موت عارضة
أزياء روسية مل تتعدَّ الرابعة عرشة بعد إنهاك شديد
رقم
نتج عن  12ساعة متواصلة من العمل ،لتصبح ً
آخر يف سلسلة ضحايا «املودلز» ،بدأ تسليط الضوء عىل
املعاناة التي تتك َّبدها العارضات ،مام فتح باب التقنني
والترشيع ملثل هذه األنشطة ،فاتجهت الحكومات
إىل فرض معايري وقوانني جديدة متنع عمل العارضات
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يف ظروف قاسية ،فس َّنت فرنسا قانونًا يحظر تشغيل
العارضات شديدات النحافة إىل حد يؤثر عىل الصحة.
وينص هذا القانون عىل وجوب تقديم شهادة طبية
تؤكد أن الفتيات يتم َّتعن بحالة صحية جيدة ،وقد
يشمل ذلك فحص وقياس كتلة الجسم بقياس نسبة
الطول إىل الوزن.
كام يفرض القانون ذاته عقوبة تصل إىل  75ألف يورو،
وأحيانًا السجن الذي قد يصل إىل  6أشهر ملن يخالف
ذلك من أصحاب دور األزياء والقامئني عليها.
كام شــدَّ دت اللوائح الجديدة عىل أال يقل عمر
العارضات والعارضني كذلك عن  16عا ًما ،واشرتطت أال
تقل القياسات عن  43للنساء و 44للرجال ،مام يعني
أن مقاس «صفر» األمرييك الشهري (الذي يقابله  32يف
فرنسا) قد كتبت شهادة وفاته يف عامل عروض األزياء.
إسبانيا وبداية تشريعات الموديلز:

وجدير بالذكر أن إسبانيا هي أول من بدأ مشوار
الترشيع والتقنني يف عامل دور املوضة يف بدايات القرن
الحايل ،بعد تكرار حوادث الوفاة بني العارضات بسبب
النحافة الزائدة وسوء التغذية.
فقد منعت إسبانيا يف العام  2009العارضات شديدات
النحافة من العمل بسبب إصابتهن بـفقدان الشهية

شهادة طبية تؤكد
أن الفتيات يتم َّتعن
بحالة صحية جيدة

الشديد ،أو ما يعرف «بـالنوركسيا» ،وتلتها إيطاليا
التي أعلنت قبل أسبوع املوضة يف ميالنو فرضها رشطًا
أساس ًّيا يقيض مبنع تشغيل أي عارضة أزياء قبل تقديم
شهادة صحية ،ثم حذت دول أوروبية أخرى حذوهام.
ميكن أن يكسب مشاهري التواصل االجتامعي املؤثرون
مبالغ كبرية من الدعاية واإلعالن ،ولذلك يعترب كثري
من الناس يف العرص الحايل هذا النشاط خيا ًرا مهن ًّيا
مرشو ًعا ،لذلك ال بد من النظر إىل هذا األمر ضمن
سياق قوانني التوظيف والرشكات والرضائب التي رمبا
ال تالئم منوذج العمل الجديد بتلك السهولة.
غري أن قضية الحامية تعد جوهرية بالنسبة إىل أي
عالمة تجارية أو رشكة تفكر بالعمل مع أحد املشاهري،
حيث إن األسلوب غري املبارش يف الدعاية لشبكات
التواصل االجتامعي يعد عامل جــذب للجمهور
واملتابعني ،لكنه ال يخلو من املخاطر التي سوف ترتتب
عىل الرشكة املعلنة التي اعتادت قوانني ضابطة لعملية
اإلعالن التقليدية .ويف الرشق األوسط ال نجد كثريًا
من اللوائح والقوانني املتعلقة باملحتوى املنشور عىل
شبكات التواصل واستخدام مشاهري هذه املواقع.
المشهد القانوني:

إسبانيا هي أول من
بدأ مشوار التشريع
والتقنين في عالم دور
الموضة في بدايات
القرن الحالي ،بعد
تكرار حوادث الوفاة
بين العارضات بسبب
النحافة الزائدة وسوء
التغذية

املشهد القانوين يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
يحتوي عىل مجموعة من القوانني االتحادية والنظم
الخاصة باملنطقة الحرة ،ومنها القانون االتحادي رقم
 15لعام ( 1980قانون املطبوعات والنرش) ،وقرار
املجلس الوطني لإلعالم رقم  20لعام ( 2010إرشادات
املحتوى) ،وقرار املجلس الوطني لإلعالم رقم  35لعام
( 2012معايري اإلعالن) ،والقانون االتحادي رقم  2لعام
 2006بصيغته املعدَّلة مبوجب القانون رقم  5لعام
( 2012قانون جرائم تقنية املعلومات) ،وسلطة ديب
للمجمعات اإلبداعية (اإلرشادات) ،وقانون املحتوى يف
هيئة املنطقة اإلعالمية يف حكومة أبوظبي ،وتنطبق
معايري اإلعالن يف املجلس الوطني لإلعالم يف دولة
اإلمــارات عىل اإلعالنات كافة عرب جميع الوسائط،

وبالتايل فإن أي ترويج مدفوع األجر عرب شبكات
التواصل االجتامعي يعد إعالنًا ،وعليه ال بد من أن
يلتزم بهذه املعايري ،وأن يحرتم ثقافة دولة اإلمارات
العربية املتحدة وسياستها وقيادتها .إضافة إىل ما
سبق ،عىل أي عالمة تجارية تستخدم مشاهري التواصل
االجتامعي يف إعالناتها أن تفصح عن املشاركات
الرتويجية أسوة بنهج املعلنني يف الواليات املتحدة يك
ال ترتكب مخالفة ملتطلبات املجلس الوطني لإلعالم،
كام يجب توفر عقد واضح مدروس بعناية ومصوغ
بشكل جيد بني العالمة التجارية والوسيط اإلعالين
يضع الحدود والتوقعات من كال الجانبني.

أصبح بإمكان
مستخدمي
إنستغرام اآلن
ً
مباشرة عبر
التسوق
القناة التي تملكها
العالمة التجارية؛
حيث تضع هذه
القنوات عالمات

اإلعالن في أمريكا:

على منتجاتها في
المشاركات ،ومن ثم

ويف الواليات املتحدة األمريكية ،يتم تنظيم اإلعالن
الرقمي عرب القوانني الفيدرالية وقوانني الواليات
والبلدية ،إضافة إىل التنظيم الذايت .فعىل الصعيد
الفيدرايل تنظم لجنة التجارة الفيدرالية ()FTC
محتوى اإلعالن الرقمي والبنود الواردة يف سياسات
الخصوصية من خالل الباب الخامس من قانون لجنة
التجارة ،الذي يحظر «املامرسات واألفعال الخادعة
وغري العادلة» .وعىل مستوى الواليات تتناول مجموعة
متنوعة من القوانني متطلبات سياسة الخصوصية
ومحتوى سياسات الخصوصية والضامنات اإللزامية
ألمن البيانات ومتطلبات اإلشعار يف حالة خرق
البيانات ،أما التنظيم الــذايت ،مثل مبادئ تحالف
اإلعالن الرقمي ( ،)DAAفيكمل القوانني الفيدرالية
والخاصة بالواليات ،ويتطلب التزامات إضافية من
الرشكات املشاركة.

تقود المستخدمين
إلى نقطة بيع.
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ظهر مصطلح «الموضة المستدامة» ،أو كما اشتهر ً
أيضا «الموضة الخضراء أو األيكولوجية» في اآلونة األخيرة ،وقد طرحته

أزياء صديقة للبيئة
الموضة الخضراء ..تجسيد الهتمام شركات
األزياء تجاه كوكب األرض
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الماركة العالمية «سبالش» لألزياء النسائية والرجالية والحقائب واألحذية واإلكسسوارات ،مع إطالق تشكيلتها األولى من

ضمت التشكيلة تصاميم راقية للمالبس الرجالية
تجسيدا اللتزامها تجاه كوكب األرض.
األزياء المستدامة في عام 2017
ً
َّ
والنسائية المصنوعة من مواد وخامات صديقة للبيئة .نستطيع أن نقول بارتياح إن مفهوم الموضة المستدامة أو الصديقة
المصممة بطريقة ال تضر بالبيئة ،بل
للبيئة ليس بالمفهوم الجديد كل ًّيا ،فهي تشير في األساس إلى األزياء وقطع المالبس
َّ
بدءا من استخراج الموادّ الخام ووصو ًلا إلى المستهلك النهائي ،وهي تعد امتدادً ا لمفاهيم إعادة االستخدام
تحمي مواردها
ً
وإعادة التدوير والمحافظة على الموارد في عالم صناعة األزياء.
إعداد :فريق التحرير

عالم األزياء وحماية البيئة.

اقترصت حامية البيئة يف عامل األزياء يف السابق عىل التربع
بجزء من األرباح للمؤسسات والقضايا الخريية املختلفة،
ولكن اعتمد مصممو األزياء مؤخرا أساليب «خرضاء»
يف عملية التصنيع سواء من خالل استخدام األقمشة
الصديقة للبيئة ومعالجتها دون استخدام املبيدات
الحرشية الضا َّرة أو األصباغ السا َّمة واالعتامد عىل وسائل
التصنيع التي تتسم باملسؤولية تجاه املجتمع والبيئة.
هناك تعريفات متعددة لألزياء املستدامة؛ تع ِّرفها
كلية لندن لألزياء ،عىل سبيل املثال ،بأنها تلك التي
تعتمد يف إنتاجها عىل «تسخري املوارد املتاحة بطريقة
أخالقية تتسم باملسؤولية دون تهديد التوازن البيئي
أو االجتامعي» .ويعتمد مبدأ التصميم املستدام يف
األساس عىل استخدام املوارد املحلية التي ال تل ِّوث
البيئة سواء خالل عملية التصنيع أو عند التخلص منها،
وتستغرق مسافات شحن قصرية لتصل إىل املستهلك
كذلك ،ويزداد انتشار مفهوم املوضة املستدامة مع
زيادة أعداد املستهلكني املهتمني بالظروف املحيطة
بعملية تصنيع وإنتاج مالبسهم ،والذين يعظّمون مبدأ
احرتام البيئة عىل طول عملية التصنيع واإلنتاج وإعادة
التدوير بجانب احرتام حقوق األشخاص القامئني عليها
بالطبع ،وظهر عدد من املؤسسات العاملية املعنية
بزيادة الفرص ملصممي األزياء املستدامة من بينها
الرابطة الوطنية ملصممي األزيــاء املستدامة ،وهي
مؤسسة غري ربحية تهدف إىل مساعدة أصحاب الريادة
يف مجال املوضة الخرضاء ممن ميتلكون مؤسسات
متعلقة بعامل األزيـــاء ،وتسعى إىل إحــداث فرق
اجتامعي وحامية البيئة .ميكننا القول إن مفهوم املوضة

املستدامة جزء من اتجاه جديد ظهر يف عامل األزياء
يويل اهتام ًما بجميع مراحل التصنيع واإلنتاج لألزياء
حيث يتم وضع األثر البيئي واملجتمعي الذي ستخلفه
طوال فرتة استخدامها يف االعتبار ،ويركز كذلك عىل
البصمة الكربونية لها ،ولكن ال تعني عبارة «املوضة
الخرضاء أو األزياء املستدامة» بالرضورة أن األزياء
املص َّنعة تراعي األثر البيئي واملجتمعي ورشوط التحلّل
الصحي ،ولكن قد تعني أنها مص َّنعة من مواد وخامات
العمل الذين قاموا بتصنيعها قد
أعيد تدويرها ،أو أنَّ َّ
حصلوا عىل أجور عادلة تتناسب مع جهودهم.
األلياف المستخدمة في صناعة األزياء المستدامة.
هناك تعريفات

تعتمد املوضة الخرضاء عىل األلياف املوجودة يف
الطبيعة ،وتصنف إىل ألياف السليلوز أو األلياف
النباتية مثل القطن والك ّتان ،والصويا ،والخيزران،
وألياف الربوتني ،أو األلياف الحيوانية مثل الصوف
والحرير والكشمري ،ويعد الخيزران أحد املوارد األكرث
استدام ًة يف العامل بفضل رسعة من ّوه ،وكونه ال يحتاج
ٍ
مبيدات حرشية وال تنمو فيه أعشاب ضارة ،كام
إىل
أنه أنعم من القطن ويتم ّتع بخصائص عازلة ومضادّة
للبكترييا بفضل مــا ّد ٍة موجودة يف ألياف الخيزران
تُعرف باسم «كــون الــخــيــزران» ،bamboo kun
تعد ً
عامل حيويًا طبيع ًّيا يُبعد الحرشات ،وتستخدم
كذلك األلياف املعاد تدويرها من بقايا األقمشة التي
يتم تجميعها من مصانع املالبس يف صناعة األزياء
املستدامة بعد أن يتم إعادة حياكتها ،ويوجد عدد
قليل جدًّ ا من املصانع حول العامل ميكنها إعادة تصنيع
بقايا األقمشة.

متعددة لألزياء
المستدامة؛ تعرِّفها
كلية لندن لألزياء،
بأنها تلك التي تعتمد
في إنتاجها على
«تسخير الموارد
المتاحة بطريقة
أخالقية تتسم
بالمسؤولية دون
تهديد التوازن البيئي
أو االجتماعي».
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ماركات عالمية معن َّية بالموضة الخضراء:

ماركات معنية بالموضة الخضراء في العالم العربي.

كانت عبارة «املوضة صديقة البيئة» يف السابق غري
مطلوبة بسبب غياب الوعي الكايف بهذا االتجاه ،ولكن
منا اهتامم مصممي األزياء بابتكار األزياء الصديقة
للبيئة ،وازداد أيضً ا اهتامم املستهلكني باألزياء
الخرضاء .حرصت عالمات عديدة عىل اعتامد مفهوم
االستدامة مع اتباع أحدث الصيحات الرائجة يف عامل
املوضة يف تصاميمها نظ ًرا إىل كون صناعة املالبس ثاين
أكرب مصدر للتلوث يف العامل بعد النفط .ظهر عديد
من املاركات ودور األزياء العاملية التي تصنع أزياءها
من املواد الصديقة للبيئة بتصاميم جذابة تواكب
العرص ،ونذكر منها ماركة األحذية الرياضية الشهرية
 Allbirdsحيث تصنع أحذيتها من صوف املارينو
الطبيعي ،وماركة ستيال مكّارتني حيث تحرص املص ّممة
أي من املنتجات
الربيطانية ستيال عىل عدم استخدام ٍّ
الحيوان َّية أو االستعانة بها سواء من الجلد أو الفراء ،أو
غري ذلك يف التصميم والتنفيذ .وأطلق املصمم الهندي
سامنت شوهان مجموعته املميزة عام  2011التي
ضمت تصاميم راقية مصنوعة من حرير بهاجالبور
الخام بنسبة  %100أو (حرير السالم) ،وهو ُينسج
دون قتل دودة القز وال يتم استخدام أي صبغات خالل
هذه العملية مام يجعلها صديقة للبيئة متا ًما.

َأطلقت مصممة األزياء البحرينية روان ميك عالمة
األزياء التي تحمل اسمها وقدَّ مت فيها قط ًعا مصنوعة
من املواد املُعاد تدويرها بالكامل ،وض َّمت مجموعتها
من املالبس املستدامة فساتني مصنوعة من املواد املعاد
تدويرها ،وبناطيل منسوجة من الكتان ،وعباءات
مصنوعة من الزجاجات البالستيكية املعاد تدويرها
مع ما يعرف بحرير السالم الطبيعي .ومن املصمامت
العربيات البارزات يف عامل املوضة الخرضاء كذلك كنزة
الفرايت التي ولدت يف فرنسا ونشأت يف تونس .أطلقت
كنزة مجموعتها املميزة تحت اســم  ،OSAYوترمز
إىل «قصصنا هي قصصكم» ،ركزت فيها عىل استخدام
املوارد املستدامة ،وما مييز املجموعة أن كنزة تعرض
كل قطعة يف املجموعة بنفسها ،و ُيذكر عليها مصدرها
وقصتها ،وغال ًبا اسم الحريف الذي صنعها ،وهناك أيضً ا
عالمة الحقائب اليدوية «الال كوين» من قلب العاصمة
اللبنانية بريوت حيث تنتقي املصممة سايل رسي الدين
مصادر املواد التي تستعني بها بعناية فائقة البتكار
تصاميم عالية الجودة تدوم مدى الحياة وتبذل قصارى
جهدها لتخفيف الهدر قدر اإلمكان فتستعني بجلد
األبقار ذي الجودة الفاخرة بعد التأكد من أن اللحوم
الناتجة عن ذلك يستفاد منها يف قطاع اللحوم ،وتستخدم
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مواد التغليف القابلة إلعادة التدوير ،وتحرص عىل أن
تكون ظروف العمل التي يعمل فيها الحرفيون املحليون
الذين ينفّذون تصاميم الحقائب صحية.
مستقبل الموضة المستدامة

ظهر عدد من
المؤسسات العالمية
المعنية بزيادة الفرص
لمصممي األزياء
المستدامة من بينها
الرابطة الوطنية
لمصممي األزياء
المستدامة ،وهي
مؤسسة غير ربحية
تهدف إلى مساعدة
أصحاب الريادة
في مجال الموضة
الخضراء.

عقدت أكرب قمة عامل ًّيا يف مجال األزياء املستدامة
بكوبنهاجن يف  3مايو من العام  2012ملناقشة
أهمية تبني نهج االستدامة يف مجال صناعة األزياء،
وأطلق ائتالف املالبس املستدامة يف نفس العام
مؤرش «هيج» ،وهو معيار للتقييم الذايت تم تصميمه
لقياس وتعزيز سالسل اإلنتاج املستدامة يف صناعة
املالبس واألحذية ،أما عىل الصعيد العريب ففي إطار
برنامج االحتفال باليوم الوطني الـ 42لدولة اإلمارات
يف العام  ،2013نظمت إدارة متاحف الشارقة عرضً ا
فريدً ا لألزياء باسم «معامل من بالدي» يف متحف
الشارقة البحري ومرىب الشارقة لألحياء املائية بهدف
التوعية باملسائل البيئية واالحتفاء برتاث اإلمارات،
وشارك يف العرض ً 80
طفل ترتاوح أعامرهم ما بني
 4و 12عا ًما ،وارتــدى العارضون الصغار مالبس
مصنوعة من مواد طبيعية خالية من الصبغات
الكيميائية والصديقة للبيئة ،أو من مواد معاد
تدويرها ،وشاركت دار «دانتيال ديزاين» ،وهي إحدى

دور األزياء اإلماراتية الراقية ،يف هذا العرض وقدَّ مت
عباءات مصنوعة من املواد الخام املتجددة واملواد
الصديقة للبيئة ،وتض َّمنت فعاليات مهرجان اإلمارات
األخرض يف أبوظبي مول املقام يف العام  ،2014والذي
يهدف إىل رفع مستوى الوعي باملامرسات الخرضاء يف
دولة اإلمارات ،عرض أزياء عرضت فيه مجموعة من
مصممي األزياء بعرض تصاميمهم التي تم إنتاجها
باالعتامد عىل أساليب إنتاج مستدامة واستخدام
مواد معاد تدويرها.
من املمكن أن يكون التأثري اإليجايب لألزياء املستدامة
يف صحة الفرد أحد العوامل الرئيسة التي تسهم يف
تبني عدد أكرب من املستهلكني لهذا االتجاه الجديد
يف عامل املوضة واألزياء ،ومن ذلك عدم احتواء األزياء
الخرضاء عىل املواد الكيميائية املرضة التي تهدّ د صحة
اإلنسان وحياته .تلقى األزياء املستدامة اآلن روا ًجا
ً
وإقبال متزايدً ا أكرث من أي وقت مىض ،وبخاصة مع
اختيار عديد من املشاهري ارتداء املالبس الصديقة
للبيئة ،ومن أبرزهم املحامية الحقوقية أمل كلوين
املعروفة بأناقتها وذوقها الخاص يف مالبس تجمع بني
املوضة والرسمية واالحتشام يف الوقت ذاته التي تكون
خاماتها صديقة للبيئة.
ونستطيع باسترشاف املستقبل القريب أن نق َّر أننا
نتجه وبقوة نحو عامل أزياء أخرض بامتياز.

دار «دانتيال
ديزاين» ،وهي إحدى
دور األزياء اإلماراتية
الراقية ،قدَّ مت
عباءات مصنوعة
من المواد الخام
المتجددة والمواد
الصديقة للبيئة،
ضمن فعاليات
مهرجان اإلمارات
األخضر في أبوظبي
مول .والذي يهدف
إلى رفع مستوى
الوعي بالممارسات
الخضراء في دولة
اإلمارات،
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العالقة بين
الموضة والملكية الفكرية
هناك عالقة وثيقة بين الموضة والملكية الفكرية ،فعندما يتعلق األمر بالموضة وصناعة الرفاهية ،فإن قوانين الملكية الفكرية
تهدف إلى حماية التكوين الفريد للمصممين فيما يتعلق بالمنتجات (النماذج) نفسها أو بالعالمات التجارية ذات الصلة بتلك
المنتجات .وتوفر الملكية الفكرية اإلطار القانوني لحماية تلك التكوينات الفريدة ،سواء بحفظ حقوق المؤلف والعالمات التجارية/
عالمات الخدمة وشكل العالمة التجارية والنماذج الصناعية واستخدامها ،أم بحفظ براءات االختراع ذات الصلة بالنموذج.

ومن بني وسائل امللكية الفكرية ،حامية النموذج يساعد املالك عىل منع اآلخرين من استغالل الجوانب
الصناعي وهي الوسيلة املتاحة ذات الصلة الوثيقة الزخرفية أو الجاملية الجديدة أو األصلية الخاصة بها
بصناعة املوضة .فعىل سبيل املثال ،تسجيل النامذج والتي قد ترتبط بخصائص ثالثية األبعاد ،مثل شكل قبعة،
38
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أو خاصية ثنائية األبعاد مثل الطباعة عىل املنسوجات.
يتناول هذا املقال عىل وجه الخصوص حامية مناذج
منتجات املوضة التي تقع ضمن النامذج الصناعية.
و ُيعد النموذج الصناعي إحدى األدوات القانونية لحامية
تصميم املنتج .إن التعريف القانوين البسيط الخاص بـ
«النموذج الصناعي» -كام ع ّرفته املنظمة العاملية للملكية
الفكرية  -هو «منوذج صناعي يُشكل الجانب الزخريف أو
الجانب الجاميل لسلعة ما» .قد يتكون النموذج الصناعي
من خصائص ثالثية األبعاد مثل شكل سلعة ما ،أو
خصائص ثنائية األبعاد مثل النامذج والخطوط واأللوان.
ولتأمني حامية النموذج الصناعي الخاص بتصميم
املنتج ،يجب تسجيله مبدئ ًّيا أمام السلطة املختصة،
وذلــك بحسب الدولة التي يُسعى للحصول عىل
الحامية فيها .هناك وسائل وطنية وإقليمية ودولية
لتسجيل النامذج الصناعية التي قد تُعد جز ًءا من
اسرتاتيجية الحامية ،وذلك وفقًا للنقاط التفصيلية ذات
الصلة بكل حالة .ويجب تقديم طلب حامية النموذج
الصناعي أثناء تصميم املنتج يف املراحل الرسية قبل
اإلفصاح عنه للجمهور بأي وسيلة كانت ،مبا يف ذلك
التسويق عرب اإلنرتنت ،حتى إن كان املنتج مل ُيطرح
يف األسواق بعد .وهناك عدد محدود فقط من الدول
التي متنح فرتة سامح لحامية النموذج الصناعي عقب
عملية اإلفصاح األوىل من ِق َبل املصمم.
حماية النماذج الصناعية في دول الخليج

يف دول مجلس التعاون الخليجي ،تُوفّر الحامية
للنامذج الصناعية بتسجيل تصميم املنتج يف كل دولة
عىل نح ٍو منفصل من خالل مكتب براءات االخرتاع
الوطني ،وليس هناك وسيلة إقليمية لحامية النامذج
الصناعية ،كام هو حال براءات االخرتاع .ففي دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،يغطي الباب الثالث من
القانون االتحادي اإلمارايت رقم  17لسنة ( 2002قانون
اتحادي يف شأن تنظيم وحامية امللكية الصناعية
لرباءات االخرتاع والرسوم والنامذج الصناعية) ويغطي
القانون أيضً ا «األشكال املبتكرة ثالثية األبعاد التي

ميكن استخدامها كمنتج صناعي أو حريف» أو «أي
منوذج مبتكر للخطوط أو األلوان التي تشكل منت ًجا
ميكن استخدامه يف املجال الصناعي أو الحريف».
قد يكون التعريف البسيط العميل للنموذج الصناعي
أنه «برصي» و»جاميل» وعىل نح ٍو جوهري «الشكل
واملظهر العام للمنتج».
لماذا نلجأ إلى الحماية؟

من املهم حامية منوذج املنتج باستخدام الوسائل
القانونية املناسبة بطريقة اسرتاتيجية .والهدف من
الحامية هو منع الغري من االستيالء عىل النموذج
أو استخدام النامذج املشابهة املربكة ملصالحهم
الشخصية .أضف إىل ذلك أن حامية امللكية الفكرية
ذات الصلة بنموذج املنتج تشكل إضافة إىل أصول
األعامل التجارية ،مام يؤدي إىل زيادة قيمتها التجارية.
إن الهدف من الحامية القانونية هو تسليح مالك منوذج
املنتج باألدوات القانونية املناسبة ،وذلك لردع الغري من
السعي إىل تصنيع/بيع نُسخ مقلدة من النموذج نفسه،
أو بيع منوذج شديد الشبه به ميكن الخلط بينه وبني
النموذج األصيل ،دون وجود الحامية القانونية الكافية،
يتمكن صاحب منوذج املنتج من اتخاذ اإلج ـراءات
القانونية ملالحقة هؤالء املقلدين.
كام ُذكر سابقًا ،دون حامية ،ال يتمتع مالك منوذج
املنتج بالحقوق الحرصية .وهذا يعني أن بإمكان أي
منافس تقليد منوذج (بالكامل أو يف جزء أسايس من
املنتج وطرحه يف األسواق).
عىل الرغم من أن النموذج الصناعي ُيعد وسيلة
مهمة لحامية منوذج املنتج ،فإن مراعاة وسائل امللكية
الفكرية األخرى -مبا يف ذلك براءات االخرتاع والعالمات
التجارية وحقوق املؤلف -أمر يف غاية األهمية من
أجل حامية أبعاد املنتج األخرى كجزء من اسرتاتيجية
الحامية الشاملة.
سوف يوضح الجزء القادم باختصار كيفية استخدام
وسائل امللكية الفكرية كجزء من اسرتاتيجية حامية
منوذج املنتج.

بقلم:

مريم ثابت

محامي أول ،قسم امللكية
الفكرية

m.sabet@tamimi.com
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يقترص عىل الشكل الدقيق للنموذج .عادة ما تكون
براءات االختراع:
فرتة حامية النامذج الصناعية من  5إىل  15عا ًما مقارن ًة
باختصار ،تُس َجل ب ـراءات االخ ـراع لالبتكارات أو بفرتة  20عا ًما فيام يتعلق برباءات االخرتاع .تُ نح حامية
العمليات التي تقدم وظائف مبتكرة ومفيدة .وقد براءات االخرتاع من خالل تقديم طلب لتسجيل براءة
تكون خصائص النامذج «جاملية» أو «وظيفية» .عىل االخرتاع أمام مكتب براءات االخرتاع املختص.
سبيل املثال ،زجاجة املاء برشائط حديثة التصميم،
فإذا كان تكييف رشائط الزجاجة لتوفري إمساك أفضل العالمات التجارية:
باليد ،تكون مناذج تلك األرشطة حينئذ وظيفية يف
وصممت تُصمم العالمة التجارية لتحديد منشأ البضائع
طبيعتها .وإذا مل تكن لألرشطة فوائد وظيفية ُ
لتعطي الزجاجة مظه ًرا جامل ًّيا فقط ،تكون مناذج تلك ومصدرها .تُص ّمم قوانني العالمات التجارية لحامية
االسم أو النموذج أو غريهام من عالمات املنشأ التي
األرشطة حينئذ جاملية فقط.
ومن منظور قانوين ،قد تختلف الحامية املتاحة تب ًعا يستخدمها البائع لتمييز البضائع والخدمات .ويف
لكفاءة خصائص النموذج «الوظيفية» أو «الجاملية» .دولة اإلمارات العربية املتحدة ،تُقدّ م حامية العالمات
فقد تندرج حامية خصائص املادة «الجاملية» تحت التجارية مبوجب القانون االتحادي رقم  37لسنة
«النامذج الصناعية» ،يف حني أن حامية خصائص  1992وتعديالته (قانون العالمات التجارية).
السلعة «الوظيفية» قد تندرج تحت «بــراءات كام ميكن توفري حامية العالمة التجارية عندما يكون
منوذج املنتج غري وظيفي و ُمستخد ًما أيضً ا كمؤرش
االخرتاع».
إن التمييز بني الخصائص «الوظيفية» و«الجاملية» للمصدر .يف الحقيقة ،ميكن أن يكون شكل املنتج هو
أمر أسايس ،لكن ليس من السهل دامئًا تنفيذه .قد الجانب الذي مييزه عن منتجات شخص آخر .ويف هذه
يؤدي تحديد خاصية بأنها «جاملية» إىل عدم وصفها الحالة ،يعترب الشكل ثاليث األبعاد للمنتج عالمة تجارية
بأنها «وظيفية» ،والعكس صحيح .تشتمل بعض غري تقليدية ،وقد يوىص بتسجيل منوذج املنتج كعالمة
املنتجات -عىل ح ٍد ســواء -عىل خصائص النموذج تجارية ،إضاف ًة إىل أي تسجيل للنموذج الصناعي.
«الوظيفية» و«الجاملية» ،ومن املهم أن نحدد بعناية تكمن ميزة تسجيل العالمة التجارية يف أنها قد تقدم
تصنيف املنتج يف البداية قبل التقدم بطلب الحصول حامية العالمة التجارية ،حتى لو مل يكن النموذج
جديدً ا (عىل سبيل املثال ،عندما يكون املنتج مطرو ًحا
عىل الحامية القانونية.
ومن خالل «التمييز» بعناية بني الخصائص «الجاملية» بالفعل يف األسواق) ،ويوفر تسجيل العالمة التجارية
و«الوظيفية» ،ميكن الحصول عىل براءة اخرتاع للجوانب ملالكها الحامية املستمرة ،ما دامت العالمة التجارية
الوظيفية للسلعة والتصميم الصناعي للخصائص تحتفظ بخصائصها املميزة كمؤرش للمصدر ،حيث
الجاملية (رشيطة استيفاء معايري الحامية) .وإذا كان تكون حامية النموذج الصناعي محدود ًة يف الوقت،
السعي للحصول عىل الحامية مبوجب براءات االخرتاع وميكن تقدميها إذا كان التصميم جديدً ا فقط .ومن
والنامذج الصناعية معاً ،فمن املستحسن -من حيث ناحي ٍة أخرى ،قد يسمح النموذج الصناعي بحامية
املبدأ -أن تُعدّ التطبيقات وتُسجل يف ٍ
وقت واحد.
منتج النموذج ليكون آم ًنا ،حتى إذا فقد شكل املنتج
 .1تجدر اإلشارة إىل أن املتطلبات القانونية لحامية خاصيته املميزة كمؤرش للمصدر.
النامذج الصناعية تكون أقل رصام ًة بوجه عام من تحمي العالمات التجارية الخصائص املميزة غري
تلك املتعلقة بحامية براءة االخرتاع .ومع ذلك ،فإن الوظيفية ذات الصلة مبصدر منشأ املنتج أو التي
نطاق حامية النامذج الصناعية ضيق بوجه عام ،ألنه تشري إليه.
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وإضاف ًة إىل شكل املنتج ،تُقدّ م اليوم أيضً ا حامي ٌة
للعالمات التجارية ،وتخضع للقوانني املعمول بها
«للصورة الكلية» أو «املظهر العام» للمكان؛ حيث
يكون هذا النموذج مبثابة مؤرش للمنشأ ،مثل منوذج
مطعم أو منوذج داخيل ملتجر .وقد تندرج هذه أيضً ا
تحت العالمات التجارية غري التقليدية.
بدأت اإلمارات العربية املتحدة االعرتاف -عىل األقل-
ببعض هذه العالمات التجارية ،ولقد حظينا بفرصة
تسجيل العالمات التجارية غري التقليدية أمام مكتب
تسجيل العالمات التجارية يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة.
حقوق المؤلف:

عرّفت المنظمة
العالمية للملكية
الفكرية النموذج
الصناعي بأنه «نموذج
صناعي يُشكل
الجانب الزخرفي
أو الجانب الجمالي
لسلعة ما» .وقد
يتكون النموذج
الصناعي من خصائص
ثالثية األبعاد مثل
شكل سلعة ما،
أو خصائص ثنائية
األبعاد مثل النماذج
والخطوط واأللوان.

تحمي حقوق املؤلف التكوينات الفنية األصلية
الخاصة باملؤلفني والفنانني .ويف بعض الحاالت ،ميكن
حامية النموذج مبوجب حقوق املؤلف ،ويكون ً
مؤهل
باعتباره مصنفًا فن ًّيا مبوجب قانون حقوق املؤلف
املعمول به .يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،تُنظَّم
حقوق املؤلف مبوجب القانون االتحادي رقم ()7
لسنة  2002يف شأن حقوق املؤلف والحقوق املجاورة
(قانون حقوق املؤلف).
حقوق املؤلف هي شكل من أشكال الحامية مبوجب
قانون حقوق املؤلف يف دولــة اإلمــارات العربية
املتحدة امل ُ ّعد للمؤلفني ،ويغطي أي عمل إبداعي يف
مجال اآلداب أو الفنون أو العلوم أ ًّيا كان نوعه أو
طريقة التعبري عنه أو أهميته أو الغرض منه .يحتاج
املصنف إىل أن يكون أصل ًّيا ،وليس نسخة مقلدة.
يُع ّرف «املصنف» مبوجب قانون حقوق املؤلف يف
دولة اإلمارات العربية باعتباره أي عمل مك ّون يف
نطاق الرسائل أو اآلداب أو العلوم أيًّا كان نوعه أو
طريقة التعبري عنه أو أهميته أو الغرض منه .ويشمل
هذا :أعامل النحت ،الفنون التطبيقية والتشكيلية،
الرسومات باستخدام الخطوط أو األلــوان ،وأنواع
املصنفات املختلفة يف مجال الفنون الجميلة .وهذا
يغطي أيضً ا املصنفات ثالثية األبعاد ذات الصلة

بنامذج الجغرافيا والطوبوغرافيا والنامذج املعامرية.
ويف الغالب ،يبدأ النموذج الصناعي يف املراحل األول ّية
لإلنشاء ،والنموذج باعتباره مصنفًا فن ًّيا قبل دمجه يف
السلع املفيدة ،وعىل هذا النحو قد يكون محم ًّيا يف
األصل مبوجب حق املؤلف .ويف بعض الحاالت ،ميكن
حامية مناذج املنتج التي تلبي متطلبات الحامية تحت
«النامذج الصناعية» مبوجب «حقوق املؤلف» التي
تخضع للقوانني املعمول بها يف الدولة أو يف الدول التي
يُسعى للحصول عىل الحامية فيها .عىل سبيل املثال،
تطبق بعض الدول مبدأ «قابلية الفصل» وتعترب أنه
ميكن تقديم حامية حقوق املؤلف فقط عندما تكون
العنارص الفنية للنموذج مفصولة بطريق ٍة ما عن
ً
وإجامل ،هناك عنارص
الوظائف النفعية التي يقدمها.
متنوعة ملراعاة حامية حقوق املؤلف ذات الصلة
بنامذج املنتج ،ويكون من األفضل طلب املشورة عىل
أساس كل حالة عىل حدة.
استراتيجية الحماية:

ينبغي النظر يف إمكانية حامية منوذج املنتج من
خالل أشكال أخرى لوسائل امللكية الفكرية ،إضاف ًة
إىل النموذج الصناعي ،عىل أساس كل حالة عىل
حدة .ومن املهم مالحظة أن استخدام أداة قانونية
واحدة ميكن أن ينحي جان ًبا استخدام أداة قانونية
أخرى لحامية النموذج .ويجب أن توضع اسرتاتيجية
الحامية الشاملة بعناي ٍة مع التنسيق بدق ٍة مع وسائل
الحامية املختلفة ،وذلك قبل التقدم بطلب للحصول
عىل أي نوع من الحامية .عادةً ،ينبغي أن تُراعى
حامية النموذج الصناعي وبراءات االخرتاع ً
أول قبل
تقديم طلب الحصول عىل أي حامية لعالمة تجارية
أو لحقوق مؤلف ،وذلك لتجنب أي إفصاح للجمهور
عن النموذج الذي ميكن أن يدمر إبداعه ومينع املنتج
من الحصول عىل حامية النموذج الصناعي وبراءة
االخ ـراع .وللتأكيد مرة أخرى ،يكون التقييم عىل
أساس كل حالة عىل حدة ،وتخضع الحالة ملجمل
الظروف.

ينبغي النظر في
إمكانية حماية
نموذج المنتج من
خالل أشكال أخرى
لوسائل الملكية
ً
إضافة إلى
الفكرية،
النموذج الصناعي،
على أساس كل حالة
على حدة .ومن المهم
مالحظة أن استخدام
أداة قانونية واحدة
يمكن أن ينحي
جانبًا استخدام أداة
قانونية أخرى لحماية
النموذج .ويجب أن
توضع استراتيجية
الحماية الشاملة
بعناية مع التنسيق
ٍ
بدقة مع وسائل
ٍ
الحماية المختلفة.
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تطور صور التعدي
وحقوق الملكية الفكرية
لمكافحة األزياء المقلدة
ال شك أن الكثير منا شاهد في طفولته بدلة الرياضة المقلدة لخطوط
أديداس الثالثة أو صادف تاجر يبيع شنطة نسائية مقلدة للعالمة التجارية
« »GUCCIساعات سويسرية مقلدة .وهذا كان السائد في السابق
بأن محالت معينة أو دول معينة انتشر فيها أزياء أو إكسسوارات مقلدة
كانت تباع إما في متاجر أو في الخفاء بما يطلق عليه اصطالحا تاجر الشنطة
أو البائع المتجول .لكنه مع تطور الحياة ودخول عصر التجارة اإللكترونية فقد
انتقلت كثير من تجارة األزياء المقلدة أيضًا لتعرض للبيع بواسطة التطبيقات
اإللكترونية.
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إن الفرق السعري بني البضاعة األصلية والبضاعة
املقلدة جعل التكسب من جرمية التعدي عىل
العالمة التجارية يف مجال األزياء يعود عىل مرتكبي
الجرمية بأرباح فاحشة ويقابل ذلــك عقوبات
أحيانا«تكون غري رادعة» بل إن أكرث ما يترضر به
التاجر املشتغل بالبضاعة املقلدة يف مجال األزياء
هو ضبط بضاعته وإتالفها ذلك كأحد اإلجـراءات
التي ينص عليها القانون االتحادي بشأن العالمات
التجارية رقم  37لسنة  1992وقانون حقوق املؤلف
والحقوق املجاورة رقم  7لسنة  2002وكام تحكم
فيها وتقررها املحاكم وكذلك اإلجـــراءات التي
تتخذها الدوائر االقتصادية بدولة اإلمارات العربية
املتحدة .وباإلضافة إىل ما سبق ،فإن بعض األزياء
ميكن حاميتها كنامذج صناعية استناداً لقانون تنظيم
امللكية الصناعية رقم  17لسنة  2002واألمثلة عىل
ذلك كثرية :مثل عبوات صناديق املاكياج أو زجاجة
العطور أو الشنطة النسائية.
ملا كان ذلك ،وكان اتخاذ املحالت التجارية وتخزين
البضاعة فيها إحدى املخاطر التي يوازنها تجار البضاعة
املقلدة ،ونظراً «ألن متسوقي األزياء من مجوهرات
ومالبس وإكسسوارات غالبا» ما يتصفحون املواقع
اإللكرتونية أو التطبيقات للحصول عيل مبتغاهم
فقد انترشت تجارة البضاعة املقلدة يف األزياء من
خالل مواقع التواصل االجتامعي أو مواقع الصفحات
اإللكرتونية بحيث قللت أوالً مخاطرة ضبط كميات
كبرية من البضاعة ونتجت عنها تلبية لرغبات الزبائن
متسوقي األزيــاء الذين يبحثون عن املنتجات من
خالل الشبكة اإللكرتونية.
لذلك ،وبغية مراقبة التقليد عرب املواقع والتطبيقات
اإللكرتونية فقد أسست كثري من الرشكات أصحاب
العالمات التجارية إدارة متخصصة بالشبكة
املعلوماتية وتستخدم فيها حلول برامج الحاسوب
لتكشف املواقع أو التطبيقات التي تعرض وتبيع
البضائع التي تحمل العالمة التجارية ذات العالقة.
ويستتبع ذلــك أن مالحقة املواقع والتطبيقات
اإللكرتونية يتطلب تقديم شكاوى بصورة مبارشة مع
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املنصات اإللكرتونية ومطالبتها بتنزيل صفحات التجار
التي تتعارض مع أصحاب حقوق العالمات التجارية
من مواقع مثل «فيس بوك» و«إنستجرام» أوغريها
من املنصات اإللكرتونية .والجدير بالذكر أن معظم
رشكات التطبيقات اإللكرتونية والتواصل االجتامعي
لديها آلية معلنة ومنشورة لتقديم الشكاوى إلكرتونياً
عرب مواقعها والتعامل مع هذه الشكاوى مبا من شأنه
منع التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية .وبالرغم
من ذلك فإن وجود أكرث من مالك لعالمة تجارية
معينة ببلدان مختلفة قد يعقد مسألة حجب الصفحة
اإللكرتونية أو منع عرض املنتجات عىل منصة تداول
تجارة إلكرتونية.
كام يحدث يف كثري من األحيان وقوع التعديات عىل
حقوق امللكية الفكرية عرب الشبكة املعلوماتية بحيث
يقع التعدي عىل كل من العالمة التجارية وحقوق
املؤلف يف آن واحد وذلك باستخدام صور منسوخة
للمنتجات أو صورة منسوخة لعارضة األزياء أو ما
يسمى بسفري العالمة التجارية وكل هذه صور تتمتع
بحامية قانون حقوق املؤلف والحقوق املجاورة .إن
األزياء املقلدة والتي تعرض للبيع إلكرتونياً تسوق
بأسلوب يقرب للمستهلك شكل املنتج كام يرتديه
العارض وبالتايل نسخ صور العرض يف أغلب األحيان
من الصفحات اإللكرتونية ألصحاب الحقوق .وبالتايل
بات التمييز بني البضاعة األصلية والبضاعة املقلدة
أصعب بكثري يف حالة التجارة اإللكرتونية عام كانت
عليه يف السابق ،ذلك أن اإلحساس باملنتج وتفحصه
غري متاح عالوة عىل أن الصور املعروضة كام ذكر
آنفا تتطابق وتلك املعروضة يف املتاجر التي تعرض
البضاعة األصلية .أما بالنسبة للفرق السعري ،فإن
التسوق إلكرتونياً يفرتض معه املستهلك أن سعر
البيع يكون أقل عن أسعار البيع يف املحالت التجارية
وبالتايل تكون مبيعات الباعة املخالفون للقانون أعىل
من تلك التي يف املتاجر العادية والتي تكون محدودة
جغرافيا وكذلك تزداد احتاملية غش املستهلك حسن
النية ،إذ إنه يف حالة التسوق غري اإللكرتوين هناك
أسواق معروفة لدى الناس أنها تتعامل ببضاعة مقلدة

يستطيع املستهلك تجنبها بينام التسوق إلكرتونيا ال
يعطي للمستهلك الدراية الكاملة للتيقن من كون
املنتجات أصلية أو مقلدة.
فيام يخص متطلبات الحامية القانونية ،فإن تسجيل
العالمات التجارية رضورة ملكافحة البضاعة املقلدة
بكافة الوسائل القانونية من شكاوى إدارية أو شكاوى
جزائية ودعاوى مدنية .لكن حامية حق املؤلف ال
يشرتط معها التسجيل سنداً للامدة  4من القانون
رقم  7لسنة  .2002أما فيام يخص حامية النامذج
الصناعية فالحامية تنرصف فقط للنامذج املسجلة
وفق القانون ،لذا كان ال بد من النظر يف تسجيلها.
إن انتشار التجارة اإللكرتونية املخالفة لحقوق امللكية
الفكرية تشكل تحدي جديد ألصحاب الحقوق
وتتطلب عقوبات رادعة تنسجم مع طبيعة النشاط
التجاري ألنها جرمية قد متارس من قبل أشخاص ال
يتمتعون برخصة تجارية أو ال ميكن تتبع محل
إقامتهم وبالتايل ال بد من ترشيع إجراءات عملية
كتقرير إج ـراءات لحجب عرض الصفحة يف الدولة
ونرش قوائم بالصفحات التي تتعامل بالبضاعة املقلدة
لتوعية املستهلكني لتحد من انتشار هذه التجارة
املمنوعة.
وانتهاء ملا سبق نلخص ،خطوات عملية ال بد من
اتخاذها للحد من التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية
من خالل الشبكة اإللكرتونية.
 النظر يف حامية األعامل واملبتكرات بكافة حقوقامللكية الفكرية سواء كانت عالمات تجارية أو مناذج
صناعية أو حقوق مؤلف .والثابت أن بعض هذه
الحقوق يتطلب تسجيالً لحاميته.
 حجز وتسجيل أسامء النطاقات وصفحات التواصلاالجتامعي للحيلولة دون قيام املعتدين بفتح صفحات
إلكرتونية لعرض األزياء املقلدة من خالل اإلنرتنت،
مستخدمني األسامء التي تدل عىل املنتج األصيل.
 التحري إلكرتونيا بواسطة برامج استعالم تبحث عنالتعدي من خالل شبكة اإلنرتنت وخاصة عن مواقع
التواصل االجتامعي مثل  Instagramواتخاذ التدابري
بحق الصفحات املخالفة.

بقلم:

عمر عبيدات

رشيك ،ورئيس قسم الحامية
الفكرية والتنافس

o.obeidat@tamimi.com

إن الفرق السعري
بين البضاعة األصلية
والبضاعة المقلدة
جعل التكسب من
جريمة التعدي على
العالمة التجارية في
مجال األزياء يعود على
مرتكبي الجريمة بأرباح
فاحشة ويقابل ذلك
عقوبات أحيانا «تكون
غير رادعة»
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ملف العدد  -الموضة

قرار محكمة التمييز في دبي يعزز وضع

العالمات التجارية ثالثية األبعاد
ّ
َ
شركة
مثل مكتب (التميمي ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية)

المجوهرات الفرنسية المرموقة كارتييه ( Cartierالمدّ ِعي) بنجاح في

الدعاوى المرفوعة أمام محكمة دبي االبتدائية ضد تاجر مجوهرات شهير
في دولة اإلمارات العربية المتحدة (المدّ َعى عليه) الذي ا ُّتهم ببيع قطع
مجوهرات تقلد مجوهرات كارتييه في منفذه في دبي.

لطاملا اعتربت رشكة كارتييه أكرب متاجر التجزئة الرائدة
لبيع املجوهرات والساعات الفاخرة يف العامل .وتعد
منتجات كارتييه مزي ًجا فريدً ا من التصاميم العبقرية
والرباعة الحرفية ،وقد متتعت الرشكة عىل مدار القرنني
املاضيني بحضور بارز ومستمر يف األسواق ضمن كربى
العالمات التجارية الفاخرة يف مجال املجوهرات حول
العامل .ميثل الحضور العريق لرشكة كارتييه ومنتجاتها
الفاخرة ذات الجودة الفائقة يف السوق العاملية اعرتافًا
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ً
أصيل باملقام الرفيع الذي يحظى به اسمها ومنتجاتها
يف السوق.
متتلك كارتييه العديد من العالمات التجارية املسجلة
التي تحمي أسامء املجموعات الحرصية ،وتصاميم
منتجاتها املتميزة والتي تطرحها يف األســواق .تتمتع
كارتييه بالحق الحرصي الستخدام هذه التصاميم بصفتها
املالك لهذه الحقوق املسجلة ،مام يقتيض متتعها بالحق
يف حامية هذه الحقوق ضد أي تعدي من الغري.

تعد كارتييه عالمة تجارية مسجلة يف العديد من الدول؛
مبا يف ذلك اإلمارات العربية املتحدة ،كام تتم ّتع العديد
من تصاميم منتجاتها األيقون ّية بعالمة تجارية ثالثية
األبعاد ،وبحامية حقوق امللكية يف مختلف الدول.
أقامت رشكــة كارتييه دعــوى قضائية لــدى محكمة
ديب االبتدائية تدّ عي فيها التعدي عىل حقوق امللكية
لعالمتها التجارية ثالثية األبعاد «AMULETTE DE
 »CARTIERوطالبت املدّ َعى عليه باالمتناع عن
بيع املنتجات املشابهة لعالمتها التجارية ثالثية األبعاد
املذكورة أعاله ،وسحب جميع القطع املطروحة التي
ا ُعتمد يف تصنيعها عىل نسخ تقليد تصاميم املدّ ِعي من
متاجر املدّ َعى عليه .وتوضح الفقرة باألدىن أوجه التشابه
بني قطع املجوهرات املعنية وقطع مجوهرات كارتييه
األصلية.
قُدمت األدلة املطلوبة إىل املحكمة التي عينت بدورها
خب ًريا يف مجال حقوق امللكية الفكرية ملساعدة القايض
عىل تقدير املسائل الفنية .ق ّيم الخبري تسجيالت العالمة
التجارية لرشكة كارتييه مقارنة بالقطع املزعوم تعديها
عىل حقوق امللكية ،وخلَص إىل أن رشكة كارتييه لديها
بالفعل تسجيالت سارية املفعول لعالمتها التجارية يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،واألهم من ذلك أنه انتهى
إىل أن التصاميم املتعدية عىل حقوق امللكية كانت تشابه
العالمة التجارية ثالثية األبعاد «AMULETTE DE
 »CARTIERاململوكة للمدّ ِعي إىل حد التطابق .وضعت
املحكمة رأي الخبري يف االعتبار ،وأصــدرت قرارها بأن
املنتجات املتعدية عىل حقوق امللكية من شأنها أن ترض
بعمل املدّ ِعي وسمعته .وعالوة عىل ذلك ،أقرت املحكمة
بأن االختالفات يف الجودة بني املنتجني من شأنها أن ترض
بسمعة املدّ ِعي وتُفيض إىل خلق منافسة غري عادلة.
باإلضافة إىل الحيثيات املذكورة أعاله ،اعتمدت املحكمة
أيضاً عىل العديد من املراسالت املختلفة املتبادلة بني
املدّ ِعي واملمثلني القانونيني األولني للمد َعى عليه (الذين
استبدلهم املدّ َعى عليه الحقًا) واعتربتها املحكمة مبثابة
إقـرار بارتكاب الجرم من جانب املدّ َعى عليه .ذكر
املدّ َعى عليه يف هذه املراسالت اإللكرتونية أنه «خ ّزن
التصاميم املتعدية عىل حقوق امللكية دون قصد ،ووافق

عىل سحب هذه القطع من السوق» .زعم املدّ َعى عليه
أنه كان قد اشرتى هذه القطع من رشكة صينية يف معرض
هونغ كونغ للمجوهرات يف سبتمرب .2014
يف ضوء هذه العوامل ،قــررت املحكمة رفض طلب
املدّ َعى عليه ورد الدعوى ،وأمرت املدّ َعى عليه باالمتناع
الفوري عن التعدي عىل حقوق امللكية التي تحمي
العالمة التجارية اململوكة للمدّ ِعي عن طريق سحب
جميع املنتجات املطابقة أو املشابهة للشكل املسجل
للعالمة التجارية ثالثية األبعاد «AMULETTE DE
 »CARTIERكام أمرت املحكمة املدّ َعى عليه بسحب
جميع القطع املشابهة من السوق وإتالفها ودفع
مبلغ  20،000درهم إىل املدّ ِعي تعويضً ا عن األرضار
املعنوية التي تكبدها ،باإلضافة إىل أتعاب املحاماة .كام
طالبت املحكمة املدعى عليه بتقديم كافة املعلومات
واملستندات املتعلقة مبصدر املنتجات املنتهكة لحقوق
امللكية .ونُرش الحكم الصادر عنها يف صحيفتني محليتني.
تقدم املــدّ َعــى عليه بطلب استئناف إىل محكمة
االستئناف يف ديب ،رافضً ا وجود أي تشابه بني تصاميم
كارتييه املسجلة والقطع املزعوم تعديها عىل حقوق
امللكية .رفضت املحكمة دعوى االستئناف وأعادت تأكيد
القرار الصادر عن املحكمة االبتدائية .تقدم املدّ َعى
عليه بدعوى أخرى أمام محكمة التمييز وتضمنت
الدعوى ال ُح َجج نفسها الواردة يف االستئناف السابق ،إال
أن املحكمة رفضت االستئناف الثاين وأعادت تأكيدها
الحكم الصادر عن املحكمة االبتدائية.
لقي هذا القرار ترحي ًبا حا ًّرا من جانب مكتب (التميمي
ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية)؛ حيث إنه
ُيعد انتصا ًرا كب ًريا لرشكة كارتييه يف املقام األول ،باإلضافة
إىل مساهمته يف تعزيز تطبيق حقوق العالمات التجارية
ثالثية األبعاد يف ديب واإلمارات العربية املتحدة.
ومن الجدير بالذكر أن العالمات التجارية ثالثية األبعاد
تكتسب أهمية خاصة لرشكات األزياء؛ حيث إنها توفر
حامية لحقوق امللكية الفكرية تتخطى مجرد حامية اسم
العالمة التجارية لتشمل كذلك حامية الشكل/التصميم
الخاص بقطعة املجوهرات أو بشكل الحقيبة األيقون ّية أو
بشكل زجاجة العطر ...وغريها.

بقلم:

منال بن سعيد

محامي ،قسم امللكية الفكرية

m.bensaid@tamimi.com

المنتجات المتعدية
على حقوق الملكية
من شأنها أن تضر
بعمل المدّ ِعي
وسمعته ُ
وتفضي
إلى خلق منافسة غير
عادلة.
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من أروقة المحاكم

هل اللون األحمر عالمة تجارية؟
كريستيان لوبوتان إس إيه ضد إيف سان لوران أمريكا هولدنج
السؤال المطروح هل من الممكن أن يكون اللون األحادي عالمة تجارية محمية بموجب
صناعة الموضة ،وبشكل خاص لشكل محدد من األحذية النسائية على أحدث الصيحات؟.

اشتهرت لوبوتان من خالل نعل حذاء مل ينترش عىل
نطاق واسع خالل عام  ،1992ولهذه النوعية من
األحذية ميزات جاذبة ولونها أحمر مطيل بورنيش
المع ،األمر الذي مي ّيزه عن باقي أجزاء الحذاء .وما
إن تم طرحه يف سوق املوضة واألزياء بنفس العام ،إال
وازدادت األحذية شهر ًة واسعة لتجذب كبار النجوم.
وبإقرار املحكمة املحلية باستثامر مبالغ طائلة من قبل
لوبوتان لبناء سمعتها وشهرتها ،ونجاحها يف العمليات
الرتويجية لهذه النوعية من األحذية ذات اللون األحمر،
لدرجة استحقاقها قضائياً أن النعل األحمر أصبح مقرتناً
باسم لوبوتان يف األسواق العاملية؛ نتيجة للجهود التسويقية
الفعالة .وجاء تأكيد عىل ذلك من أشهر املصممني ،من
ضمنهم إيف ساف لوران ،ولكن عىل مضض.
وبنا ًء عليه ،تقدم لوبوتان عام  2007بطلب حامية
عالمته التجارية (عالمة النعل األحمر التجارية) إىل
مكتب براءات االخرتاع والعالمات التجارية األمرييك،
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و ُمنحت له العالمة التجارية يف عام  2008كام جاء
بالنص التايل« :يعترب اللون األحمر أحد خصائص
العالمة التجارية .تتكون العالمة التجارية من نعل
أحمر المع يف األحذية النسائية».
ويف عام  ،2011أنتجت إيف سان لــوران أحذية
وحيدة اللون :أرجواين ،أخرض ،أصفر ،وأحمر .ويكتيس
أحذيتها لوناً واحداً بالكامل ،شامالً النعل الداخيل
والكعب والجزء العلوي والنعل الخارجي .وفعلياً
بدأت إيف سان لوران ببيع أحذيتها عىل هذا النحو
منذ سبعينيات القرن العرشين .ويف ذات العام ،منا
لعلم لوبوتان ما قامت به لوران .وطالبت لوبوتان
بإزالة االنتهاك املزعوم وسحب األحذية املخالفة من
السوق .وبدأت املفاوضات فيام بني الطرفني ،لكنها
انتهت بالفشل.
رفعت لوبوتان هذه الدعوى مبوجب قانون النهام
( Lanhamقانون الواليات املتحدة األمريكية رقم ،15

القسم رقم  1051وما بعده) مدعي ًة اآليت /1 :انتهاك
العالمة التجارية واالحتيال /2 .التحديد الخاطئ ألصل
املنتج «العالمة التجارية» واملنافسة غري العادلة/3 .
التأثري عىل العالمة التجارية .ومبوجب قانون الوالية
مدعية باآليت /4 :انتهاك العالمة التجارية /5 .التأثري
عىل العالمة التجارية /6 .املنافسة غري العادلة/7 .
املامرسات واألفعال املضللة غري القانونية .وكام طلبت
لوبوتان إصدار إنذار قضايئ ملنع لوران من تسويق
حذائها أثناء سري إجراءات التقايض ،تجنباً ألي تشويش
أو ارتباك للمستهلكني.
ومبوجب هذا االدعاء ،قامت لوران بالرد كام ييل /1 :
طلب إلغاء عالمة النعل األحمر التجارية كون هذه
العالمة غري مميزة ،وأنها تعد جزءاً وظيفياً يف املنتج،
وأنه تم تأمينها ضد الغش لدى مكتب براءات االخرتاع
والعالمة التجارية األمرييك /2 .طلب الحصول عىل
تعويض عن التداخل الضار بني العالقات التجارية،
واملنافسة غري العادلة.
رفضت محكمة املقاطعة إصــدار أمر قضايئ مانع،
واقتـنعت بأن لوبوتان فشلت يف تقديم األسس
املوضوعية الدعاءاتها .ويتمثل السؤال أمام املحكمة
حول مدى امتداد قانون النهام لحامية العالمة التجارية
املكونة من لون واحد ُيستخدم بوصفه ميزة محددة
ومعربة عن منتج خاص بصناعة األزياء؟ «لوبوتان»
 778نظام تدوين األحكام الفيدرالية ،السلسلة الثانية
يف  ،451وأوضحت محكمة املقاطعة أن اللون قابل
للحامية كعالمة تجارية فقط إذا كانت «متثل رمزاً مييز
بضائع الرشكة ويحدد مصدرها ،دون أن يؤدي وظيفة
ذات داللة ».ولهذا السبب ،أقرت املحكمة أن عالمة
اللون األحادي – يف صناعة األزياء – تعد جزءاً وظيفياً
عىل نحو متالزم وأن أي عالمة تجارية مسجلة عىل
هذا النحو تعد غري سارية عىل األرجح.
وبنا ًء عليه ،اقـتـنعت املحكمة أن لوبوتان مل تكن
قادرة عىل إثبات أن عالمة النعل األحمر التجارية تـُـعد
عالمة تجارية محمية ،وبالتايل رفضت طلب لوبوتان
بإصدار أمر قضايئ ،وتبع ذلك دعوى االستئـناف هذه.
حيث جاء يف االستـئـناف الذي تقدمت به لوبوتان،

احتجاجها بارتكاب محكمة املقاطعة خطأ يف /1
اتخاذها مبدأ الوظائف الجاملية بأن عالمة النعل
األحمر التجارية ال تستحق أن تكون عالمة تجارية
محمية قانوناً /2 .تطبيق مبدأ الوظائف الجاملية
العتبار اللون الواحد يف منتجات املوضة ال ميكن
اعتباره عالمة تجارية /3 .فشلها يف االعتبار الالزم
للقرينة القانونية للصالحية الناشئة عن تسجيل عالمة
النعل األحمر التجارية.
يتضح مام سبق ،أنه يجوز ملحكمة املقاطعة إصدار
إنذار قضايئ يف حال تم إثبات وقوع الرضر الذي يتعذر
إصالحه ،باإلضافة إىل وجود أسباب عادلة للتقايض،
ويهدف قانون النهام إىل املحافظة عىل مصلحة العامة
لحاميتهم من الخداع فيام يرتبط مبشرتياتهم ،وحق
رجال األعامل يف االستفادة من استثامراتهم يف السمعة
الجيدة والشهرة املقرونة باالسم التجاري .كام يساعد
قانون العالمات التجارية يف جني املنتج الحقيقي
للعائد املايل ،من خالل منع الغري من نسخ العالمات
التجارية ،ولكنه – أي قانون العالمات التجارية – ال
يحمي االبتكار عن طريق منح املبتكر حق يف االحتكار
فيام يتعلق بإحدى خصائص أو مكونات املنتج ،ويجب
أال يُـستخدم إلعاقة املنافسة الرشعية من خالل منح
سيطرة احتكارية مل ُــنـتـِـج عىل ُمـنـت َــج.
ونتيجة الستخدام لوبوتان لنعل أحمر المع مختلف،
تم تأكيد الحكم جزئياً فيام يتعلق برفض منع استخدام
النعل األحمر الالمع يف جميع الحاالت ،وكام تم إلغاء
الحكم جزئياً يف شق آخر وهو عدم اعتبار عالمة
لوبوتان عالمة تجارية تخضع للحامية ،وتم إعادة
الدعوى إىل محكمة أول درجة للنظر فيام يتعلق
بدعاوى لوران املضادة.
تنويه
لالطالع عىل حكم محكمة استئناف الواليات
املتحدة األمرييكية كامالً يف القضية باللغة
العربية واإلنجليزية ،انظر مجلة معهد ديب
القضايئ العلمية املحكمة العدد ( )9السنة
السادسة سبتمرب  2018الصفحة .120

عرض وتقديم :

محمد اليافعي
باحث قانوني

يهدف قانون النهام
إلى المحافظة على
مصلحة العامة
لحمايتهم من
الخداع فيما يرتبط
بمشترياتهم ،وحق
رجال األعمال في
االستفادة من
استثماراتهم في
السمعة الجيدة
والشهرة المقرونة
باالسم التجاري.
كما يساعد قانون
العالمات التجارية في
جني المنتج الحقيقي
للعائد المالي،
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26

أبريل

اليوم العالمي
للملكية الفكرية
ميكننا القول إن كث ًريا من األشخاص عىل دراية بقضية
امللكية الفكرية لكن ال يزال الكثريون ينظرون إليها
باعتبارها أمو ًرا قانونية وتجارية بحتة ال عالقة لها
بحياتهم اليومية .تق َّرر االحتفال باليوم العاملي
للملكية الفكرية يوم  26أبريل من كل عام بقرار من
الدول األعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية
( )WIPOعام  – 2000ويصادف ذلك اليوم الذي
دخلت فيه اتفاقية الويبو حيز النفاذ يف عام 1970
– بهدف تعزيز الفهم للملكية الفكرية عىل مستوى
العامل .يشارك يف االحتفال كل عام مكاتب امللكية
الفكرية والوكاالت الحكومية واملنظامت الدولية
ومكاتب املحاماة والرشكات واملنظامت غري الحكومية
والجامعات واملدارس واألفراد من كل أنحاء العامل،
ويهدف االحتفال يف األساس إىل تشجيع احرتام حقوق
امللكية الفكرية وزيادة الوعي بأهمية امللكية الفكرية
وأثرها البالغ عىل الحياة اليومية لألفراد ،واالحتفاء
مبساهامت املبدعني واملبتكرين يف تنمية املجتمعات،
وتعزيز الفهم األعمق لسبل حامية امللكية الفكرية
ودورها يف زيادة اإلبداع واالبتكار يف العامل ،ويحرص
مكتب بـراءات االخـراع لدول مجلس التعاون عىل
املشاركة يف هذه الفعالية كل عام ،وذلك لزيادة الوعي
بأهمية امللكية الفكرية كونه إحدى الجهات املعنية
بتوثيق امللكية الفكرية (براءات االخرتاع) والتعريف
بأهميتها يف املجتمع الخليجي.
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ويرسمن مالمح املستقبل من أجل تحسني األحوال
املعيشية وتوفري أسباب الراحة يف كل مجاالت اإلبداع
الرحبة من األزياء وصناعة األفالم والرسوم املتحركة
واملوسيقى والفن واألدب وغريها.
أتاحت احتفاليات اليوم العاملي للملكية الفكرية
لهذا العام الفرصة املثىل لتسليط الضوء عىل الدور
الذي ميكن أن يضطلع به نظام امللكية الفكرية لدعم
املبتكرات واملبدعات من كل أنحاء العامل يف سعيهن
من أجل الوصول بابتكاراتهن إىل األسواق وتحويلها
إىل مشاريع اقتصادية مربحة ترثي االقتصاد العاملي،
وتشري آخر أرقام الويبو إىل أن نسبة املخرتعات الاليت
أُدرجن يف قوامئها وصلت إىل  % 31من إجاميل طلبات
الرباءة املقدمة ( 24000طلب دويل) يف تقرير نرشته
املنظمة عام  ،2017بعد أن كانت النسبة % 23
رصح املدير العام للويبو السيد
قبل عرش سنوات .و َّ
فرانسس غري أن طلبات الرباءات الدولية تعدُّ معيا ًرا
مهم لقياس النشاط اإلبداعي واالبتكاري يف ساحة
ًّ
االقتصاد العاملي ،ووفق األرقام التي نرشتها الويبو عىل
موقعها الرسمي ،فإن  % 17فقط من مجموع طلبات
الرباءات الدولية املودعة يف عام  1995شملت امرأة يف
قامئة املخرتعني ،وهذه النسبة يف ارتفاع مطرد ،وتطمح
الويبو إىل استمرار ارتفاع نسبة املخرتعات املدرجات
يف قوائم املخرتعني لديها نحو تحقيق املساواة الشاملة
بني الرجال والنساء.

اختراعات نسائية في عالم األزياء

كان شعار اليوم العاملي للملكية الفكرية لهذا العام
«متكني التغيري :املرأة يف االبتكار واإلبداع» لتسليط
الضوء عىل اإلنــجــازات واالبــتــكــارات التي تسهم
بها املخرتعات واملبدعات من جميع أنحاء العامل
وتشجيعهن عىل مزيد من االبتكار واالخرتاع ،حيث
تحتفي حملة اليوم العاملي للملكية الفكرية هذا العام
بإبداعات النساء الاليت يقُدن مسرية التغيري يف العامل

1

السترة الواقية من الرصاص
ستيفاني كفوليك

وتم تخصيص

احتفالية عام 2018

للمخترعات ،تحت
شعار «تمكين
التغيير :المرأة في
االبتكار واإلبداع»

 26أبريل من كل عام
يحتفل العالم باليوم
العالمي للملكية
الفكرية.

2

نظارات سباحة لقياس معدل نبضات القلب
هند حبيقة

ابتكرت املهندسة امليكانيكية وبطلة السباحة اللبنانية
هند حبيقة جهازًا لقياس نبضات القلب تحت املاء،
وأطلق عليه اسم «إنستابيت» عام  ،2010وهو عبارة
عن جهاز مقاوم للمياه لقياس معدَّ ل نبضات قلب
الس َّباح ويوضع عىل نظارات السباحة ملراقبة أداء
السباحني بدقة واستمرار .تقوم فكرته ببساطة عىل
تت ُّبع نبضات قلب الس َّباح وعدد السعرات الحرارية
التي يحرقها وهو مز َّود بناقل بيانات مضاد للمياه
يسمح بتحميل البيانات املخزنة ليعرضها للسباح
عىل النظارة ،وقد طورت هند خدمة شحن البطارية
السلك ًيا ومزامنة املعلومات عرب البلوتوث حتى يتمكن
املدرب من متابعة الس َّباحني بسهولة ويرس .شاركت
هند حبيقة باخرتاعها يف مسابقة رواد العلوم يف
العام  2010وفازت باملرتبة الثالثة ،وفاز هذا الجهاز
اإلبداعي كذلك بالجائزة األوىل يف مسابقة منتدى
 MITلريادة األعامل بالعامل العريب يف العام ،2012
ونجحت يف تحويله إىل مرشوع اقتصادي كذلك.

أتاحت احتفاليات
اليوم العالمي
للملكية الفكرية
لهذا العام الفرصة
المثلى لتسليط
الضوء على الدور
الذي يمكن أن
يضطلع به نظام
الملكية الفكرية
لدعم المبتكرات
والمبدعات من كل
أنحاء العالم.

نجحت الباحثة الكيميائية األمريكية ستيفاين كفوليك يف تصنيع ألياف اصطناعية
تتم َّيز بالقوة والصالبة االستثنائية؛ فهي خفيفة الوزن إال أن متانتها تبلغ خمسة
أضعاف متانة الفوالذ ،إىل جانب قدرتها العالية عىل مقاومة الصدأ والتآكل والنار،
وقد أطلق عليها اسم «كيفالر» ،فقد متكَّنت ستيفاين كوليك من تسجيل براءة اخرتاع
ألياف «كيفالر» يف عام  ،1965ويستمر اخرتاعها هذا يف إنقاذ حياة ماليني البرش حول
الس ُت الواقية من الرصاص.
العامل حيث دخلت هذه األلياف االستثنائية يف صناعة ُّ
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مدة الحماية :

مدة الحامية املرتتبة عىل تسجيل العالمة التجارية
عرش سنوات ،ويحق لصاحب العالمة أن يطلب
استمرار حامية العالمة ملدد متتالية كل منها عرش
سنوات ،وذلك بتقديم طلب بتجديد تسجيل العالمة
خالل السنة األخرية من مدة الحامية السارية.
ويجب عىل الوزارة أن تقوم بإخطار صاحب العالمة
كتابة عىل عنوانه املقيد يف السجل بانتهاء مدة حاميتها،
وذلك خالل الشهر التايل النتهاء مدة الحامية ،ويف حالة
عدم قيام صاحب العالمة بتقديم طلب التجديد خالل
الثالثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحامية تقوم
الوزارة من تلقاء نفسها بشطب العالمة من السجل.
وسائل حماية القانون للعالمات التجارية :
حماية جزائية :

العالمات التجارية
()1
وحماية القانون
تعريف العالمة التجارية :
عرف القانون العالمات التجارية بأنها األسماء أو الكلمات أو اإلمضاءات أو الحروف أو األرقام أو الرسوم أو
الرموز أو العناوين أو الدمغات أو األختام أو الصور أو النقوش أو اإلعالنات أو العبوات أو أية عالمة أخرى أو أي
مجموع منها ،ويعتبر الصوت جزءا من العالمة التجارية إذا كان مصاحبا لها.
وبشرط أن يأخذ أيًا مما سبق شكال مميزا  .ويلزم أن ُتستخدم العالمة أو يراد أن تستخدم في تمييز بضائع
أو منتجات أو خدمات أيا كان مصدرها أو في التدليل على أن البضائع أو المنتجات هي لمالك العالمة بسبب
صنعها أو انتقائها أو االتجار بها أو في التدليل على تأدية خدمة من الخدمات.

( )1املقال يف ضوء نصوص القانون االتحادي رقم  37لسنة  1992يف شأن العالمات التجارية وتعديالته .
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تتحقق الحامية الجزائية من خالل قانون العالمات
التجارية ،عىل النحو التايل :
أو ًال – املعاقبــة بالحبــس والغرامــة التــي ال تقــل عــن
خمســة آالف درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن
عــى الصــور اآلتيــة للتعــدي عــى العالمــات التجارية:
 –1كل من زور عالمة تجارية تم تسجيلها طبقاً
للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إىل تضليل الجمهور
سواء بالنسبة للسلع والخدمات التي متيزها العالمة
األصلية أو تلك التي متاثلها ،وكل من استعمل عالمة
تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك.
 – 2كل من وضع بسوء نية عىل منتجاته عالمة تجارية
مسجلة مملوكة لغريه أو استعمل تلك العالمة بغري حق.
 –3كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد
البيع منتجات عليها عالمة تجارية مزورة أو مقلدة أو
موضوعة بغري حق مع علمه بذلك .وكذلك كل من قدم
أو عرض تقديم خدمات تحت عالمة تجارية مزورة أو
مقلدة أو مستعملة بغري حق مع علمه بذلك.
ثانيــً – املعاقبــة بالحبــس مــدة ال تجــاوز ســنة
وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســة آالف درهــم

وال تزيــد عــى عــرة آالف درهــم أو بإحــدى هاتــن
العقوبتــن:
 - 1كل من استعمل عالمة غري قابلة للتسجيل؛ حيث
ال يسجل كعالمة تجارية أو كعنرص منها ،العالمة
الخالية من أية صفة أو طابع مميز أو العالمة املكونة
من بيانات ليست إال التسمية التي يطلقها العرف
عىل البضائع واملنتجات والخدمات أو الرسوم املألوفة
والصور العادية للبضائع واملنتجات .أية عالمة تخل
باآلداب العامة أو تخالف النظام العام .الشعارات
العامة واألعالم وغريها من الرموز الخاصة بالدولة أو
املنظامت العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها أو
أية دولة أجنبية إال بتفويض منها ،وكذلك أي تقليد
لتلك الشعارات أو األعالم أو الرموز .رموز الهالل
األحمر أو الصليب األحمر وغريها من الرموز األخرى
املشابهة وكذلك العالمات التي تكون تقليداً لها.
العالمات املامثلة أو املشابهة للرموز ذات الصبغة
الدينية املحضة .األسامء والبيانات الجغرافية إذا كان
من شأن استعاملها أن يحدث لبساً فيام يتعلق مبنشأ
البضاعة أو املنتجات أو الخدمات أو مصدرها .اسم
الغري أو لقبه أو صورته أو شعاره ما مل يوافق هو أو
ورثته مقدما عىل استعامله .البيانات الخاصة بدرجات
الرشف التي ال يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها
قانوناً .العالمات التي من شأنها أن تضلل الجمهور
أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر
املنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها األخرى ،وكذلك
العالمات التي تحتوي عىل اسم تجاري وهمي أو مقلد
أو مزور .العالمات اململوكة ألشخاص طبيعيني أو
معنويني يكون التعامل معهم محظورا .العالمة التي
ينشأ عن تسجيلها لبعض فئات املنتجات أو الخدمات
الحط من قيمة املنتجات أو الخدمات األخرى التي
متيزها العالمة .وأيضاً العالمة التي تشمل األلفاظ أو
العبارات اآلتية :امتياز أو ذو امتياز أو مسجل أو رسم
مسجل أو حقوق الطبع أو التقليد يعترب تزويرا أو ما
شابه ذلك من األلفاظ والعبارات .األوسمة الوطنية
واألجنبية ،والعالمات املعدنية أو الورقية .العالمة التي
تعترب مجرد ترجمة لعالمة مشهورة أو لعالمة أخرى

بقلم :

د .عبد الرازق الموافي
أستاذ القانون الجنائي
بالمعهد

مدة الحماية المترتبة
على تسجيل العالمة
التجارية عشر
سنوات ،ويحق
لصاحب العالمة
أن يطلب استمرار
حماية العالمة لمدد
متتالية كل منها
عشر سنوات
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سبق تسجيلها إذا كان من شأن التسجيل أن يحدث
لبسا لدى جمهور املستهلكني بالنسبة للمنتجات التي
متيزها العالمة أو املنتجات املامثلة.
 –2كل من دون بغري حق عىل عالمته أو مستنداته
بياناً يؤدي إىل االعتقاد بحصول تسجيلها أو بتمييزها
ملنتجات أو سلع غري تلك املذكورة يف السجل.
ثالثــً – يف حالــة العــود بارتــكاب إحــدى الجرائــم
املذكــورة يف البنديــن الســابقني أوالً وثانيــاً يعاقــب
الجــاين بــذات العقوبــة عــاوة عــى إغــاق املحــل
التجــاري أو مــروع االســتغالل مــدة ال تقــل عــن
خمســة عــر يومــا وال تزيــد عــى ســتة أشــهر مــع
نــر الحكــم عــى نفقــة املحكــوم عليــه.
رابعــً  -للمحكمــة املختصــة أن تحكــم مبصــادرة
األشــياء املحجــوزة عليهــا أو التــي يحجــز عليهــا فيــا
بعــد واســتنزال مثنهــا مــن الغرامــات أو التعويضــات
أو التــرف فيهــا بأيــة طريقــة أخــرى تراهــا املحكمــة
مناســبة ويجــوز للمحكمــة أيضــا أن تأمــر بإتــاف
العالمــات غــر القانونيــة أو أن تأمــر عنــد االقتضــاء
بإتــاف املنتجــات واألغلفــة ومعــدات الحــزم وغريهــا
مــن األشــياء التــي تحمــل تلــك العالمــات أو تحمــل
بيانــات غــر قانونيــة ومبصــادرة اآلالت واألدوات التي
اســتعملت بصفــة خاصــة يف عمليــة التزويــر ولهــا أن
تأمــر بــكل مــا ســبق حتــى يف حالــة الحكــم بالـراءة.
ويجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنرش الحكم عىل نفقة
املحكوم عليه يف النرشة أو يف إحدى الصحف التي
تصدر يف الدولة باللغة العربية.

حماية مدنية وإجراءات تحفظية:

أجاز القانون لكل من إصابه رضر نتيجة ألي من
األفعال املذكورة سابقاً أن يرفع دعوى أمام املحكمة
املدنية املختصة ملطالبة املسؤول عن الفعل بتعويض
مناسب عام لحقه من أرضار.
أجاز القانون ملالك العالمة التجارية ،يف أي وقت،
ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى أن يستصدر،
بناء عىل عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة
عىل تسجيل العالمة ،أمراً من املحكمة املختصة
باتخاذ اإلجراءات التحفظية الالزمة ،وفقاً ملا تقدره
املحكمة يف هذا الشأن .ويستثنى أصحاب العالمات
املشهورة من رشط تقديم الشهادة الدالة عىل
تسجيل العالمة.
وكذلك أجاز القانون للمحكمة أن تحكم مبا يأيت:
إجراء محرض حرص ووصف تفصييل لآلالت واألدوات
التي تستخدم أو التي استخدمت يف ارتكاب أي من
الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون ،وكذلك
املنتجات أو البضائع املحلية أو املستوردة وعناوين
املحالت أو األغلفة أو األوراق أو غريها تكون قد
وضعت عليها العالمة أو البيان موضوع الجرمية.
وأيضاً أجاز القانون توقيع الحجز عىل األشياء
املذكورة سلفاً ،وذلك بعد أن يقدم الطالب تأمينا
ماليا تقدره املحكمة لتعويض املحجوز عليه عند
االقتضاء .ويجوز للمحكمة ندب خبري أو أكرث
للمعاونة يف تنفيذ اإلجراءات التحفظية.

أجاز القانون لكل من
أصابه ضرر نتيجة
لفعل ما ،أن يرفع
دعوى أمام المحكمة
المدنية المختصة
لمطالبة المسؤول
عن الفعل بتعويض
مناسب عما لحقه
من أضرار

للحصول على أحدث التشريعات والمؤلفات القانونية والقضائية،

زورونا في جناح معهد دبي القضائي بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب،
(مركز أبوظبي الوطني للمعارض)

في الفترة من 24أبريل ولغاية  30أبريل 2019م

قاعة  10جناح 36G
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إطاللة

وســبب ظهــور هــذا العلــم الجديد هــو التنــوع الكبري
يف مجــال التصميــم الــذي يشــمل املالبــس والحقائــب
واملجوهــرات والســيارات والتليفونــات واملطابــخ
وحجــرات املعيشــة والنــوم بحيــث أصبحــت جــزءاً
هامــاً مــن حيــاة اإلنســان الحديــث ومحــور عــدد
ضخــم للغايــة مــن التعاقــدات واملنازعــات القانونيــة.

إطاللة على قانون

الموضة واألزياء
تحتل صناعة األزياء والموضة مكانة كبيرة في المجتمعات الحديثة حيث تقدر
توقعات االستثمار في تلك الصناعة أن تصل بحلول عام  2025إلى  285مليار

دوالر في الواليات المتحدة وإلى  440مليار دوالر في االتحاد األوروبي ،وهذا
أدى إلى نشوء فرع قانونى جديد بدأ في الواليات المتحدة بعنوان قانون الموضة
واألزياء وهو خليط ما بين قواعد الملكية األدبية والملكية الصناعية والعالمات
التجارية وأحكام التجارة والطباعة  3Dوأحكام العقود المحلية والدولية.
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تدريس قانون األزياء وأهميته.

لقد بدأ تدريس هذا القانون يف كلية الحقوق بجامعة
فورد هام منذ عام  2006ثم صدر أول كتاب يحمل
عنوان “قانون األزياء :دليل مصممي األزياء واملحامني
من تأليف الربوفيسور جوليومو جيمينيز الربوفيسورة
باربرة كلسن .ثم أصبح لهذا الفرع القانوين الجديد
استقاللية عن باقي فروع القانون منذ عام .2010
وليك نربز أهمية وجود قانون خاص للموضة سنلقي
الضوء عىل أهم مجاالته التي يتوىل تنظيمها وهي
تتمثل يف محورين رئيسيني هام امللكية الفكرية،
وتنظيم املعامالت التجارية الخاصة باملوضة.
ففيام يتعلق بامللكية الفكرية يتضمن هذا القانون
أشكال الحامية املتمثلة يف حامية العالمات التجارية،

وحقوق مؤلف التصميم والرسوم واألشكال ،وحقوق
النرش والتوزيع وما قد يصاحبها من االكتشافات
التي تحميها براءات االخرتاع ومناذج املنفعة ،ويظهر
هذا األمر بوضوح عند إنتاج نوع جديد من القامش
أو ابتكار تصميامت جديدة من املالبس واألحذية
والحقائب أو ابتكار درجات لونية جديدة ،وحامية
املنتج األصيل من النسخ أو التقليد.
أما فيام يتعلق باملعامالت التجارية الخاصة باملوضة
ينظم القانون قواعد بيع املالبس من املصنع إىل رشكة
األزياء ،ثم قواعد بيع املالبس من رشكة األزياء لتاجر
التجزئة ،وهنا يربز متيز هذا القانون عندما يحاول
تنظيم أحكام التفاوض بني رشكة األزياء وتجار التجزئة
حيث تقوم رشكة األزياء ذات االسم التجاري العاملي
بوضع منــوذج لــروط التعاقد معها وتحديد مثن
منتجاتها ،بينام يأيت تجار التجزئة من كل دول العامل
ولكل منهم نظام قانوين واقتصادي مختلف فيبدأ
بالتفاوض للحصول عىل مميزات خاصة معرضاً رشكة
األزياء لضغط كبري حتى يجربها عىل تعديل رشوطها
التي قد يرتتب عليها تغيري سعر بيع منتجاتها من دولة
ألخرى مام قد يسبب لها فقدان بعض مصداقيتها أمام
املستهلك ويؤثر عىل قدرتها التنافسية مع الرشكات
العاملية األخرى املنتجة لنفس املنتج ،كام أن االتفاق
عىل تحمل رشكة األزياء للتكاليف يثري نقاطاً خالفية
كثرية وهذا االتفاق يعترب شكل من أشكال التعويضات
املقطوعة املتفق عليها مقدماً لعدم امتثال رشكة
األزياء للرشوط التعاقدية التي يطلبها تاجر التجزئة
وهي تهدف إىل تغطية أخطاء عدم االمتثال لرشوط
الشحن من حيث املواعيد أو طرق التغليف للبضائع
أو الخطأ يف املقاسات أو يف املعلومات املدونة عىل
الغالف الخارجي للمنتج مثل الثمن واملوديل واملقاس
أو لون الغالف.
كذلك يحاول هذا القانون أن ينظم مسألة تصنيع
األزياء ومنتجات املوضة التي تكون يف أغلبها عقود
دولية معقدة تربم مع العديد من الكيانات القانونية
ومحاولة االلتزام بحقوق اإلنسان حتى ال يتم استغالل
األطفال يف أعامل صناعية تشكل خطورة عىل صحتهم

بقلم :

أ.د مدحت محمود عبد العال
أستاذ القانون المدني بكلية
الحقوق جامعة القاهرة
وأكاديمية شرطة دبي

في الواليات
المتحدة األمريكية
نشأ فرع قانوني جديد
بعنوان قانون الموضة
واألزياء وهو خليط ما
بين قواعد الملكية
األدبية والملكية
الصناعية والعالمات
التجارية وأحكام
التجارة والطباعة

 3Dوأحكام العقود
المحلية والدولية.

إطاللة

مثل العمل مع املواد الكيميائية واآلالت الخطرة دون
معدات الوقاية والعمل يف املصانع الكبرية املزدحمة
دون توافر أجهزة التكييف أو التدفئة أو التهوية
الصحية ،وااللتزام بساعات عمل مرهقة تصل إىل
( )100مائة ساعة يف األسبوع مع تدين األجور دون
الحد األدىن لألجور املحدد ودون دفع مقابل للعمل
اإلضايف املكلفني به ،وكذلك عدم مراعاة ظروف النساء
الحوامل ومدى احتياجهم للعمل وما قد يرتتب عىل
اإلجهاد املفرط إىل تعرضهم لإلجهاض ،باإلضافة إىل
املامرسات الخاطئة أثناء العمل كالعنف اللفظي أو
املادي ضد العامل ،ومن أخطر الحوادث الصناعية
التي وجهت أنظار فقهاء قانون املوضة ملخاطر العمل
يف مصانع ال تتوافر بها الضوابط الصحية واستغالل
العامل ما حدث يف عام 2013م ،من انهيار مصنع رانا
بالزا بالقرب من مدينة دكا ببنغالديش الذى كان يعد
واحداً من أكرب مصانع تصنيع املالبس يف دول العامل
الثالث املعتمدة مام أسفر عن مقتل أكرث من 1100
شخص وإصابة  2500آخرين بإصابات مختلفة ،وكان
السبب يف الحادث هو ظهور تشققات متعددة يف
البناء وعىل الرغم من ذلك اضطر عامل املصنع إىل
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مواصلة العمل تحت ضغط االحتياج لألجر ،مام أدى
النهيار املبنى بالكامل ،وقد اكتشف فيام بعد أن هذا
املصنع بني بشكل ال يتفق نهائياً مع اشرتاطات الصحة
والسالمة الالزمة للعامل باإلضافة إىل إقامة طابق
علوي إضايف غري مرصح ببنائه ،مام جعل النقابات
العاملية حول العامل تبدأ يف توجيه أصابع االتهام
لصناعة املوضة التي تقوم عىل أكتاف هذه الفئات
الفقرية من العامل التي ال تجد أي رعاية واملحرومة
من أهم حقوقها الصحية واملالية.
كام ينظم القانون أحكام عدم اإلرضار بالبيئة أو
االعتداء عىل الحيوانات بشكل يؤدي إىل انقراضها كام
يحدث يف صناعة الفرو أو منتجات العاج أو املنتجات
الجلدية كاألحذية والحقائب ،كام يحتاج هذا التصنيع
الدويل لتنظيم الخدمات اللوجستية والشحن وتنظيم
كيفية رشاء العديد من رشكات األزياء لرشكات خدمات
كاملة يف الدولة التي تتوىل تصنيع املنتج الخاص بها.
كذلك يتوىل هذا القانون تنظيم عمل (املوديلز)
األشخاص الذين يعرضون األزياء حيث يحدد مقاييس
صحية يجب عدم النزول عنها وسبب ذلك أن العديد
من رشكات األزياء تفرض عىل العارضني نظاماً غذائياً

ينظم القانون مسألة
تصنيع األزياء
ومنتجات الموضة
التي تكون في أغلبها
عقود دولية معقدة
تبرم مع العديد من
الكيانات القانونية
ومحاولة االلتزام
بحقوق اإلنسان حتى
ال يتم استغالل
األطفال في أعمال
صناعية تشكل
خطورة على صحتهم.

شديد القسوة للحفاظ عىل مواصفات أجسامهم مام
قد يعرض سالمتهم الصحية ملشاكل خطرية وتطبيقاً
لذلك ففي عام 2006م ،اعتمد أول حظر يف العامل عىل
عمل املوديل الذين يقل وزنهم عن مقاس  18.5عن
مؤرش كتلة الجسم ( )BMIخالل أسبوع املوضة يف
مدريد ،كام ينظم هذا القانون عالقة العمل بني رشكة
األزياء واملصممني وما إذا كانت تخضع ألحكام عقد
العمل أم عقد املقاولة وحدود التزام املصمم بعدم
منافسة رشكة األزياء ملدة زمنية معينة وال متثل قيداً
عىل حريته يف العمل ،وحدود قيامه بالعمل لصالح
رشكة منافسة ،وتنظيم حدود التزامه بحفظ األرسار
التي منت إىل علمه أثناء قيامه بالعمل للرشكة بعد
انتهاء تعاقده معها وهي األمور التي متأل ساحات
املحاكم بعدد ضخم من الدعاوى يف رصاع قضايئ
ثاليث بني كربيات رشكات املوضة واملصممني والرشكات
املنافسة ،كام ميتد القانون لينظم أحكام اإلعالن عن
املنتجات وخاصة عندما يتم التعاقد مع الشخصيات
الرياضية أو الفنية العاملية للقيام بالدعاية ملاركة
معينة أو موديل جديد مع إمكانية االتفاق عىل
جعل هذا العارض يف وضع احتكاري لصالح ماركة

معينة ،وكيفية معالجة ما قد يرتتب عىل ذلك من آثار
اقتصادية واجتامعية له من حيث تقييد تعامالته مع
رشكات منافسة أو معدالت ظهوره يف وسائل اإلعالم
وتحديد نوع األحداث الرياضية أو الفنية التي يلتزم
بالظهور فيها أو تقييده بأراء سياسية أو فكرية عليه
أن يظهرها أو يخفيها بحسب العقد املربم معه ،بل قد
يتطلب تنفيذ هذا العقد قيام املوديل بإجراء عمليات
جراحية تجميلية حتى يتمكن من إبراز املنتج بشكل
أفضل ،بحيث ميكن وصفه بأنه أصبح متحدثاً رسمياً
باسم ماركة معينة ،كام يعالج القانون كيفية انتهاء
هذه العقود سواء من جانب واحد أو من قبل الجانبني
وتحديد آثار هذا اإلنهاء عىل كل طرف ووضع ضوابط
لتحديد التعويض املرتتب عىل األرضار املتوقعة نتيجة
اإلنهاء غري املالئم سواء يف التوقيت أو يف طريقته.
ورغم هذه الجوانب القانونية واالقتصادية والفنية
الهامة التي يعالجها هذا القانون إال أنه ليس من السهل
االعرتاف بوجوده كقانون مستقل يف بلداننا قبل ميض
مدة زمنية طويلة بسبب عدم توافر املنتج االبتكاري
وندرة بيوت األزياء الخاصة بدولنا مثلام انترشت يف
الدول الغربية واعتامدنا عىل استرياد املوضة من الخارج.

يتولى القانون تنظيم
عمل ( الموديلز)
حيث يحدد مقاييس
صحية يجب عدم
النزول عنها ،ففي عام
 2006اعتمد أول

حظر في العالم على
عمل الموديل الذين
يقل وزنهم عن مقاس
 18.5عن مؤشر كتلة
الجسم ()BMI

مجلة المعهد  -العدد ٢٥
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مسيرة قوانين الملكية الفكرية والصناعية
إعداد :عمرو رمضان توفيق

2004/02/23
1996/03/18

مرسوم اتحادي رقم ( )20لسنة  1996يف شأن انضامم دولة
اإلمارات العربية املتحدة إىل اتفاقية باريس لحامية امللكية
الصناعية.
1998/08/18

مرسوم اتحادي رقم ( )84لسنة 1998م يف شأن انضامم الدولة
إىل معاهدة التعاون بشأن براءات االخرتاع.
2000/09/16

قانون رقم ( )19لسنة 2000م بتعديل بعض أحكام القانون
االتحادي رقم ( )37لسنة  1992يف شأن العالمات التجارية.
2002/07/1

قانون اتحادي رقم  7لسنة  2002يف شأن حقوق املؤلف
والحقوق املجاورة.
1975/04/26

1992 /09/ 28

2002/11/19

مرسوم اتحادي رقم ( )21لسنة  1975يف شأن انضامم دولة
اإلمارات العربية املتحدة إىل املنظمة العاملية للملكية الفكرية.

قانون اتحادي رقم  37لسنة  1992يف شأن العالمات التجارية.

قانون اتحادي رقم  17لسنة  2002يف شأن تنظيم وحامية
امللكية الصناعية لرباءات االخرتاع والرسوم والنامذج الصناعية.

1980/ 11/ 16

قانون اتحادي رقم  15لسنة  1980يف شأن املطبوعات والنرش.
1984/04/26

مرسوم اتحادي رقم ( )28لسنة 1984م باملوافقة عىل
االتفاقية العربية لحامية حقوق املؤلف.
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1992/10/12

قانون اتحادي رقم  44لسنة  1992يف شأن تنظيم وحامية
امللكية الصناعية لرباءات االخرتاع والرسوم والنامذج الصناعية.
(ألغي الحقا)
1993/02/02

قرار وزارة االقتصاد والتجارة رقم ( )6لسنة 1993م بالالئحة
التنفيذية للقانون االتحادي رقم ( )37لسنة 1992م يف شأن
العالمات التجارية.

2005/03/27

مرسوم رقم ( )32لسنة 2005م يف شأن انضامم دولة اإلمارات
العربية املتحدة لالتفاقية الدولية لحامية الرتاث الثقايف غري املادي.
2006/08/13

قانون اتحادي رقم  24لسنة  2006يف شأن حامية املستهلك.

مرسوم رقم ( )10لسنة 2004م يف شأن انضامم دولة اإلمارات
العربية املتحدة إىل االتفاقيات املتعلقة بحقوق املؤلف
والحقوق املجاورة.
2006/10/1

قانون اتحادي رقم  32لسنة  2006بتعديل القانون االتحادي
رقم  7لسنة  2002يف شأن حقوق املؤلف والحقوق املجاورة.
2006/10/1

قانون اتحادي رقم  32لسنة  2006بتعديل قانون اتحادي
رقم  17لسنة  2002يف شأن تنظيم وحامية امللكية الصناعية
لرباءات االخرتاع والرسوم والنامذج الصناعية.
2007/03/29

قرار مجلس الوزراء رقم ( )12لسنة 2007م يف شأن الالئحة
التنفيذية للقانون االتحادي رقم ( )24لسنة  2006يف شأن
حامية املستهلك.
2011/05/16

قانون اتحادي رقم  7لسنة  2011بتعديل بعض أحكام قانون
اتحادي رقم  24لسنة  2006يف شأن حامية املستهلك.
2016/10/16

مرسوم اتحادي رقم ( )146لسنة  2016بالتصديق عىل
الربوتوكول املعدل التفاقية امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة
(تربس).
2017/07/04

قرار مجلس الوزراء رقم ( )25لسنة 2017
بشأن نظام عالمة «صنع يف اإلمارات”.
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المنظمة العالمية
للملكية الفكرية (الويبو)

والويبو منظمة دولية حكومية انضمت للوكاالت
املتخصصة التابعة لألمم املتحدة سنة ،1974
وتم توقيع اتفاقية الويبو املنشئة ملنظمة الويبو
يف استوكهومل يف  14يوليو  ،1967ودخلت حيز
التنفيذ سنة  .1970وميكن تلخيص مهمة الويبو
يف االضطالع بدور ريادي يف إرساء نظام دويل
فعال ومتوازن للملكية الفكرية يوفّر بيئة تش ّجع
عىل اإلبــداع واالبتكار من أجل تحقيق النفع
والفائدة للجميع ،وتسعى الويبو نحو تحقيق
هدفني رئيسيني؛ دعم حامية امللكية الفكرية
يف جميع أرجاء العامل ،وضامن التعاون اإلداري
بني اتحادات امللكية الفكرية املنشأة مبوجب
املعاهدات التي تديرها الويبو.
معاهدات الويبو

تعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) واحــدة من أقدم
الوكاالت المتخصصة في األمم المتحدة ،وهي بمثابة المنتدى العالمي
للخدمات والسياسة العامة والمعلومات والتعاون في مجال الملكية
الفكرية ،ويبلغ عدد أعضائها  191دولة.
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تدير الويبو  26معاهدة ،من بينها ما يتعلق
بحامية امللكية الفكرية مثل «اتفاقية برن لحامية
املصنفات األدبية والفنية» التي اع ُت ِمدت عام
 ،1886وتتيح للمبدعني من املوسيقيني واملؤلفني
والرسامني والشعراء ،وغريهم سبل التحكم يف
طريقة استخدام مصنفاتهم ورشوط االستخدام
كذلك ،وهناك أيضً ا اتفاقية حامية منتجي
الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون
ترصيح ،وقد اعتمدت يف جنيف يف أكتوبر ،1971
وتنص هذه املعاهدة عىل التزام جميع الدول
املتعاقدة بحامية أي من ِتج للتسجيالت الصوتية
ملواطني الدول املتعاقدة األخرى من إنتاج نسخ
غري مرخَّصة دون موافقته ،ومن استريادها إذا كان
صنعها أو استريادها بغرض توزيعها عىل الجمهور.
أنشئت أكادميية الويبو عام  ،1998وهي مركز
عاملي للتعليم والتدريب يقوم بتنظيم وتقديم
دورات تعليمية عامة ومتخصصة عن امللكية
الفكرية ،وتستهدف األكادميية جمهو ًرا واس ًعا

من العاملني يف مجال امللكية الفكرية وال سيام
يف البلدان النامية والبلدان األقل من ًّوا من أجل
إعداد الكوادر البرشية املؤهلة يف مجال امللكية
الفكرية كونهم ً
عامل أساس ًّيا من عوامل اإلبداع
واالبتكار ،وتنظم األكادميية كذلك ندوات سنوية
متجولة ملساعدة املحامني والباحثني واملخرتعني
والرشكات وإبقائهم عىل اطال ٍع بآخر التطورات
يف الخدمات العاملية للملكية الفكرية.
جوائز الويبو

تقدِّ م الويبو مجموعة متنوعة من الجوائز
للمبدعني واملخرتعني املتميزين ترشحهم مكاتب
امللكية الفكرية الوطنية يف الــدول األعضاء،
ويهدف برنامج جوائز الويبو إىل تعزيز ثقافة
ترعى اإلبــداع واالبتكار وتقدّ رهام عىل جميع
مستويات املجتمع عن طريق االحتفاء بإنجازات
املبدعني واملخرتعني والرشكات املبتكرة حول
العامل ،ومن هذه الجوائز جائزة كأس الويبو
لرشكات امللكية الفكرية تهدف إىل تشجيع
هذه الرشكات عىل االستخدام االبتكاري ألنظمة
امللكية الفكرية وتعزيز اسرتاتيجيات ترعى
احرتام وحامية امللكية الفكرية ،وهناك أيضً ا
ميدالية الويبو لإلبداع وتُ َنح للمبدعني الذين
يقدمون إسهامات ملموسة يف التنمية االجتامعية
والثقافية واالقتصادية يف مجال حق املؤلف
والحقوق املتعلقة بها يف قطاعات الربمجيات
والرتفيه والثقافة.
ويعد املوقع الرسمي ملنظمة الويبو املصدر
األشمل يف العامل فيام يتعلَّق بالبيانات املختلفة
املتعلقة بنظام امللكية الفكرية والتقارير
والــدراســات التجريبية واملعلومات الواقعية
املتعلقة بامللكية الفكرية.
/http://www.wipo.int/portal/ar

مهمة الويبو تتلخص
في االضطالع بدور
ريادي في إرساء نظام
دولي فعال ومتوازن
للملكية الفكرية
ّ
يوفر بيئة تشجّ ع على
اإلبداع واالبتكار من
أجل تحقيق النفع
والفائدة للجميع.

تقدِّم الويبو
مجموعة متنوعة
من الجوائز للمبدعين
والمخترعين
المتميزين ترشحهم
مكاتب الملكية
الفكرية الوطنية في
الدول األعضاء.
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مواقع تهمك

معهد قانون الموضة
بكلية الحقوق بنيويورك
أول مركز أكاديمي وتدريبي
متخصص في قوانين الموضة

شهد عام 2010
مولد أول معهد
أكاديمي متخصص
في مجال «قانون
الموضة» في كلية
القانون بجامعة
نشئ معهد قانون الموضة التابع لكلية القانون بجامعة فوردهام بنيويورك في
أُ ِ

فوردهام بنيويورك.

العام  2010ليكون أول مركز أكاديمي متخصص في مجال «قانون الموضة» ،وهو
مجال قانوني جديد يُعنى بالقضايا الناشئة عن كل ما يتعلق بالمالبس واإلكسسوارات
على مستوى العالم.

أنشئ املعهد بدعم من مجلس مصممي األزياء
يف أمريكا ورئيسته دايان فون فورستنربغ ،وقد
قامت سوزان سكافيدي الخبرية يف قوانني املوضة
العاملية ومديرة املعهد بتدريس مادة أكادميية
تتناول «قوانني املوضة» بكلية القانون التابعة
لجامعة فوردهام ،وبعد ذلك قامت معاهد
عدة حول العامل بتقديم مواد أكادميية أو برامج
دراسية متعلقة بقانون املوضة ،مثل جامعة
إنسوبريا اإليطالية ،وجامعة ميالنو العريقة
يف إيطاليا ،ومدرسة القانون يف جامعة يشيفا،
وهي جامعة بحثية خاصة يف مدينة نيويورك
األمريكية ،واملعهد الربازييل لقانون األعامل
واألزياء ،ومدرسة القانون التابعة لجامعة بافالو
يف نيويورك ،ومدرسة القانون يف جامعة نيويورك.
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ويقدم معهد قانون املوضة خدمات التدريب
ملحامي األزيــاء والعاملني يف مجال املوضة
واملصممني ،كام يقدم الخدمات القانونية
للطالب الذين يــدرســون التصميم ،ويوفر
املساعدة القانونية الالزمة يف القضايا التي تواجه
العاملني يف صناعة األزياء ،ويقدم كذلك خدمة
الرد عىل استفسارات املحامني واملتخصصني يف
صناعة األزياء والطالب الذين يدرسون بكليات
الحقوق األخرى ومدارس التصميم ممن يرغبون
يف دراسة قانون املوضة.
ينظّم املعهد برنام ًجا صيف ًّيا مكثفًا فريدً ا يعرف
باسم «مخيم تدريب قانون املوضة» ،وهو
برنامج تدريب احرتايف للعاملني يف مجال األزياء.
/https://fashionlawinstitute.com

معهد قانون الموضة
يقدم خدمات
التدريب لمحامي
األزياء والعاملين
في المجال وللطالب
الذين يدرسون
التصميم ،ويوفر
المساعدة القانونية
الالزمة في القضايا
التي تواجه العاملين
في صناعة األزياء.

@WIPO
@EU_IPO
@DDFCdubai
@Dubai_DED
@EmiratesIP
@Economyae
@DubaiCustoms
@NMCUAE

أوال :عالمياً .
ً
www.wipo.int/portal
euipo.europa.eu
www.epip.eu
www.eipin.org
europeancopyrightsociety.org
ثانياً :عربياً ومحلياً .
ddfc.ae/?lang=ar
www.dubaided.ae
www.eipa.ae
www.economy.gov.ae
www.dubaicustoms.gov.ae
dubaicopyright.ae
nmc.gov.ae/ar-ae

worldipday
EUIPO.eu
ddfcdubai
DubaiDED
economyae
dubaicustomshq
dubaicopyright
WIPO
NMCUAE
EUIPO
ddfc_dubai
economyae
DubaiCustomsCSR
NMCUAE
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من بستان األدب

ثوبي يشبهني
حينــا تدخــل ألحــد املحــال مقــررا أن تشــري ثوبــا
جديــدا ال تــدع قدميــك تجــرك إىل حيــث األثــواب
التــي التشــبهك ،ال تشــبه أخالقــك ،وأرضــك،
وعاداتــك ،ال أقصــد هنــا أن تتقيــد بنمــط واحــد
ال غــر ،كأن تلبــس الــزي الوطنــي فــا تحيــد عنــه،
لكنــي أقصــد أنــه المانــع أن نلبــس ثوبــا مــن بــاد
أخــرى لكــن دون أن أرتديــه ألجــد نفــي غريبــا
بــن أهــي ،فأجــد نحــراً مــن هنــا يظهــر ،وســاقاً
مــن هنــاك تــرز ،وتفاصيــل كثــرة التشــبهنا ،فرفقــا
بنفســك وبثــوب ترتدينــه ليســر لكنــه –ولألســف-
يكشــف أكــر مــا يخفــي.

د .نورة الرميثي
مدير التحرير

لقاءات األصدقاء
انقطعــت طويــا  -ألســباب صحيــة -عــن تجمعــات
الصديقــات التــي نعقدهــا بشــكل دوري نتبــادل فيهــا
األخبــار واألحــوال ونتشــارك مائــدة طعــام أعــدت كل
واحــدة منــا طبق ـاً بيديهــا تــود منــا جميعــا تذوقــه،
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وكان مــا يــروق يل يف هــذه التجمعــات بســاطة
التحضــر لهــذه اللقــاءات ،فــا تكلــف يف املظهــر
ـر
العــام واملالبــس واملجوه ـرات وال تزيّــد فيــا يحـ ّ
مــن طعــام بيتــي مصنــوع بحــب ،لكنــي شــعرت يف
اللقــاء األخــر الــذي حرضتــه بــيء غريــب فالجميــع
متأنــق بتكلــف يجعــل اللقــاء صعبــا عــى بعــض
الصديقــات مــن ذوات الدخــل املحــدود اللــوايت بــدأن
يف االعتــذار عــن تلــك اللقــاءات ،وتحــ ّول مجــرى
الحديــث مــن أخبــار وأحــوال أطفالنــا وذكريــات
طفولتنــا إىل حديــث عــن أحــدث موديــل للســاعة
الثمينــة تلــك ،تفتخــر إحداهــن بالحقيبــة ذات
اآلالف التــي أهداهــا إياهــا زوجهــا ،وأخــرى بحذائهــا
الفاخــر الــذي اشــرت آخــر زوجــن منــه بأعجوبــة
لنفــاده مــن املتجــر ،حديــث ممــل وتافــه ،جعلنــي
أســافر بعيــدا ال أســمع مــا يقولونــه ،ومل أنتبــه إال
وهــم ينادوننــي طويــا ،ويف النهايــة التقطنــا صــورة
كعادتنــا -تعمــدت بعــض الصديقــات عــى رفــعطــرف الثــوب لتظهــر العالمــة التجاريــة ألحذيتهــن
يف حــن ل ّوحــت أخريــات بالســاعات واملجوهــرات
لتظهــر واضحــة يف الصــورة.
همســة :مل تكــن قيمــة اإلنســان يومــا مبــا يلبــس أو
يشــري ،ليتنــا نعلــم ذلــك.

د .نورة الرميثي
مدير التحرير

الحياة من وراء الشاشات
إن نظــرة رسيعــة عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي
وخاصــة (إنســتغرام) نجــد أن الجميــع يســتعرض
مشــرياته ومالبســه الفاخــرة ،يعــرض وجبــات
وأطعمــة ال يــكاد يتــذوق شــيئا منهــا ،هدفــه مــن
التقــاط صورهــا ،أن يســتعرضها أمــام متابعيــه ،الذيــن
يتزايــدون يومــا بعــد يــوم ،ال شــاغل لهــم طيلــة
اليــوم ســوى إعجــاب عــى هــذه الصــورة أو تلــك،
لألســف بعضهــم هــذه هــي حقيقــة حياتــه وتفاصيــل
يومــه وبعضهــم اآلخــر يتــوارى بهــذه الصــورة الزائفــة
ليخفــي شــيئا مــن حياتــه املتهالكــة واملفككــة.
أعـزايئ ال مانــع أن تشــارك أحبتــك شــيئا مــن تفاصيــل
يومــك لكــن مــع مراعــاة مشــاعر اآلخريــن ودون أن
يكــون هدفنــا التباهــي مبظاهــر القيمــة لهــا.
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سينما بعيون قانونية

فيلم وثائقي

«التكلفة الحقيقية»
إنتاج أمريكي 2015
إخراج أندرو مورجان
شاهده لكم  :محمد اليافعي

يناقش الفيلم الوثائقي األمريكي «التكلفة الحقيقية» موضوع األزياء
وانتهاء
السريعة .وتحديداً الجوانب ذات الصلة بها بدءاً من مرحلة اإلنتاج
ً
بتأثيراتها السلبية الالحقة.

فاملشاهد لهذا الفيلم يتعرف عىل حياة أصحاب األيدي العاملة من ذوي األجور
املنخفضة يف بعض البلدان النامية ،ودورهم يف صناعة األزياء .وأجريت مقابالت
ألجل الفيلم مع علامء متخصصني يف البيئة وأصحاب املصانع واملشتغلني يف الرشكات
التجارية يف مجال إنتاج املالبس.
ركّـز مخرج الفيلم عىل صناعة األزياء الرسيعة ضمن صناعة املالبس ،ومدى
عالقتها بالعمليات االستهالكية ،حيث تلجأ كربى رشكات تصنيع املالبس أصحاب
العالمات التجارية إىل خفض التكاليف وبنفس الوقت إىل زيادة أرباحها ،وذلك يف
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ظل التـنافس الواقع فيام بني الرشكات يف الدول
النامية .فيأيت الضغط عىل املصانع ،ويخشون
انتقال األعــال التجارية إىل دول أخرى إن مل
يحصلوا عىل عــروض اإلنتاج مبا تريض رغبات
أصحاب العالمات التجارية ،وبالتايل تصيب عدوى
الضغط فـتـنـتـقل عرب أصحاب املصانع إىل ال ُع ّـمل
الذي يعملون يف مصانعهم.
وينقل لنا الفيلم التناقض فيام بني ضعف ظروف
العمل يف تلك الــدول وقوة العائد من صناعة
األزياء والتي تصل إىل  3ترليون دوالر .فالرواتب
املنخفضة التي يتقاضاها هؤالء العامل ومستوى
ٍ
موقف صعب
معيشتهم املتدين تجعلهم يف
للمطالبة بحقوقهم ،ناهيكم عن البيئة غري األمنة
أو غري الصحية التي يضطرون للعمل فيها من أجل
لقمة العيش.
وينـتـقل الفيلم إىل مــوضــوع االحــتــكــار يف
استخدامات القطن ،وما تؤول إليه من حوادث
مؤسفة الحقاً بسبب التضحيات والخسائر التي
تلحق باملزارعني إزاء الحجم الهائل للطلب عىل
القطن .وعــاوة عىل ذلــك ،فإن زراعــة القطن
املعدل جينياً يؤدي إىل التسبب يف عيوب خلقية
ذهنية وجسدية ،ويف زيــادة حــاالت اإلصابة
بالرسطان ،ويف حصول أرضار بيئية كبرية؛ وذلك
بسبب استخدامات املبيدات الحرشية عىل
املحاصيل الزراعية التي تدخل يف مكونات املالبس،
خصوصاً القطن .ويظهر االدعاء يف الفيلم ،بأن
املصانع املنتجة لألدوية هي وجهاً آخر للرشكات
التي تـنـتج املبيدات .بهذا تكون صناعة األزياء –
حسب الفيلم -هي من بني أكرث الصناعات تلويثاً
يف العامل ،خصوصاً مع استخدامات املالبس التي
ت ُــصنع من مواد غري قابلة للتحلل.
جانب آخر ،فلوسائل اإلعالم دو ٌر مؤثر جداً،
ومن
ٍ

يف توجيه رغبات املستهلكني ،وخصوصاً وسط
املراهقني ،للقيام بعمليات الرشاء لتلك املنتجات.
فيزداد الطلب عىل موضات األزيــاء املتسارعة
والحديثة ،بشكل مستمر .فيظهر يف الفيلم ،البعض
من الناس الذين يدافعون عن األسعار منخفضة
التكلفة ،وهناك من يرى أن صناعة األزياء هي
مصدر جيد للعامل ،فهي ترفع مستويات املعيشة،
وتحسن من ظروف العمل.
ّ
وقال املخرج أنه مل يكن يرغب يف توجيه اللوم
عىل رشكة بحد ذاتها ،وال عىل صناعة األزيــاء
الرشعية ،وال الوقوف ضد األعامل التجارية أو
املنافسة أو الربح ،بل تسليط الضوء عىل حقوق
اإلنسان واألمور املتعلقة باملوارد الطبيعية .وأنه
من خالل هذا الفيلم ،يأمل إثارة الجدل حول
هذا املوضوع ،لتوعية الناس بحقوقهم ومبا يدور
من وراء الكواليس ،ومبا يتم التضحية به من أجل
الوصول إىل املنتج عرب مراحل عديدة مؤملة أحياناً
ليكون بأزهى حلة.
معلومات عن الفيلم

الفيلم من إنتاج عام  ،2015وتم عرضه ألول مرة
يف مهرجان كان ،وهو من إخراج أندرو مورجان.
ويبلغ زمن الفيلم حوايل  92دقيقة .وبلغت تكلفة
إنتاجه نصف مليون دوالر أمرييك تقريباً ،تم جمعها
من مستثمرين أفراد .واضطر املخرج مورجان،
السفر إىل  25مدينة يف  13دولة خالل سنتـني،
من أجل إجراء املقابالت مع املتخصصني والحصول
عىل معلومات كافية إلنتاج الفيلم بأفضل صورة
معرفية ،بالرغم من ذلك فقد انتهى الفيلم دون
أية إجابات مبارشة حول كيفية حل املشاكل
املنقولة عربه .مشاهدة ممتعة أمتناها لكم.

The
True
Cost
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مرت بي
مواقف ّ

زمان الجبة والقفطان
كامل محمود إبراهيم

كاب وكندورة
من كتاب بوليفارد :للقاضي الدكتور جمال السميطي

يف العام  2011زارين يف ديب أحد زمالء الدراسة يف مدينة كارديف عاصمة ويلز ،وكنت يف حينها مرتديا الكندورة البيضاء
وكاب – قبعة البيسبول ،-ودار معه حديث عن ذلك أثارته نظرة االستغراب التي أبداها يل حني التقينا ،فقال يل :إنني
ال أتصور أن أشاهد الكاب يعلو الكندورة ،فالكندورة رمز للعروبة وأما الكاب فهو رمز غريب ،فكيف تقبلت أن تجمع
حضارتني مختلفتني يف لباسك بل ويف الحقيقة حضارتني متعارضتني؟ مل يختلج يف ذهني يوماً عند ارتدايئ للكاب أن يحمل
األخري تلك الرمزية يف اللباس ،ولكنها مالحظة تستحق أن أقف أمامها.
مل أفكر يوماً بأن الكاب عنرص دخيل إىل مالبسنا ،لقد أصبح الكاب وكأنه عنرصاً من عنارص املوضة يف ثيابنا وأصبحنا نتعامل
مع هذا العنرص وكأنه مكون من مكوناتنا الثقافية ،ومن يدري لعله يتحول بعد عدة أعوام أحد موروثاتنا الرتاثية .ولعل
اندماجنا بالعديد من الدول والثقافات يف مجتمع متجانس كمجتمع دولة اإلمارات جعلنا نتقبل ونتسامح مع تلك الثقافات
بل ونندمج معها دون أن نفقد هويتنا ،بل وتعدى ذلك فوصل إىل استعارة ثيابهم ،ولعل الكاب جاء من ضمن تلك الصفقة.
والذي أراه أن الكاب يعرب عن تسامحنا يف قبول اآلخر بثقافته.
إن حامية الرتاث يجب أن تنطلق بشكل أسايس ورئيس من الوعي التام بأهمية الحفاظ عىل الرتاث وتداوله باستمرار فهو
الذي يشكل الهوية الوطنية ألي شعب من الشعوب ،فاألفضل أن يكون لكل شعب تراثه ألن ذلك سيكون أفضل قطعاً من
سلب اآلخرين تراثهم ،وحامية الرتاث أيضاً تكون بإعادة إحيائه كلام سنحت الفرصة وتذكري األجيال الجديدة به ،فالرتاث
ينقرض عندما يحبس يف الكتب فقط ،فال بأس من املعارصة ولكن البد من التمسك باملايض ،ألن الشعوب املتحرضة اليوم
مل تهمل ماضيها بل بقيت متمسكة به ألنه هو املكون األسايس لثقافة أي شعب.
األناقة واملوضة والجامل ثالثة من أهم األشياء يف عرصنا الحايل التي صارت هوساً عند الجميع سواء ذكو ٌر أم ٌ
إناث،
بل وأصبحت عند البعض حلامً ينهض نهاراً عىل أمل تحقيقه ،ويسعى إىل ذلك .ويف اعتقادي أن الثياب بالذات تخضع
للمتغريات البيئية والتي رسعان ما تندمج يف موروثنا الشعبي ،فالكندورة يف صورتها الحالية مل تكن كذلك قبل عرشين عاماً.
ال ُّن ْه َية :األناقة أمر جميل واملحافظة عىل الرتاث أمر محمود ،والجمع بينهام يعد تطويراً وابتكاراً لنا ،وهو تسامح واحرتام
ومشاركة ملن يتعايشون معنا..
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يف سنوات عمرنا األوىل وعندما بدأ العود يشب ليعلو عن سطح األرض قليالً ،وحينام استطاع الجسد أن يعتمد
عىل نفسه وقوفاً وقعوداً ،ومتاسكت األنامل فأصبحت تعتمد عىل نفسها يف الطعام والرشاب ،وانطلق اللسان
بحروف وحكايات طفولية مختلطة ببعض العبارات والجمل التي اختزنها العقل ملا سمعها من الكبار ،كان أول
مجتمع نتشاركه خارج حدود البيت واألرسة هو مجتمع «الكُ ّتاب» حيث يجلس الرجل املهيب ذو امللبس الخاص
الوقور وبيده عصاه التي التفارقه ومبكانه األعىل من الجميع حيث البد من متييزه ملكانته ومكانة مايلقيه عىل
األسامع من آيات بينات من القرآن الكريم.
يستمر املشوار اليومي من البيت إىل «املطوع» وتزداد املعرفة يوماً بعد يوم ،وتحتد املنافسة وتشتد ،فكل منا
يرغب يف استكامل املقرر عليه حفظه ،أمالً يف الحصول عىل املكافأة ،التي ينالها من أتم حفظ القرآن حيث
تنترش مظاهر الفرح والرسور يف بيت الطفل الحافظ ويف نفس وبيت الرجل املحفظ ،فالطفل قد ضمن أن يخلع
الجلباب الذي يروح به للحفظ ويقيض به اليوم ويرتدي زي العلامء يلبس الجبة والقفطان ،هذا الزي األزهري
الذي يرتديه علامءه والدراسني به والخريجني ،وينظر الناس لهم بكل احرتام ووقار ،ويفرح املحفظ ألن العادة
جرت أن تتم مكافأة املحفظ عىل إخالصه بجبة جديدة وقفطان وعدد من الجنيهات مع بطة أو أوزة وتسلم
له كل الهدايا يف ليلة بهيجة يقيمها والد الطفل الحافظ ويدعو فيها الجريان واألصحاب وغالباً يتم عقد امتحان
للطالب من قبل هيئة العلامء الحارضين املأدبة ،ومع كل إجابة صحيحة ترتفع الدعوات للولد والوالد والشيخ
املحفظ ،وتنتهي الليلة بسامع أيات من الذكر الحكيم من بعض الحضور وأغلبهم من العلامء الحفاظ لكتاب الله
الكريم ،وبعض التواشيح واملدائح النبوية ،حتى ينادي صاحب البيت ،عىل الجميع بأجمل وأعذب نداء تهفو
لهم قلوبهم وعقولهم ،تفضلوا العشاء جاهز ،وتدب حالة من الهمة والنشاط يف مفاصل الجميع وحول املائدة
العامرة يتحلقون ،وهنا تسمع أطرف املوضوعات والقفشات والنكات ،ويتصدر املائدة الطفل الحافظ ،والذي
أصبح من هذا اليوم موالنا وسيعني من الغد مساعد أول وسيجلس يف مكانة أعىل من الطالب وأدىن من شيخه
الذي ح ْفظّه ،وسيبدأ باكتساب املهابة شيئاً فشيئاً ،فال يستطيع الجري وال اللعب وال الهرولة فكل ذلك ال يجوز
ملثله ممن يلبسون الجبة والقفطان.
هذه حكاية تكررت معي ومع الكثريين من أبناء جييل ،والزلنا نذكرها ونتذكرها بكل فخر وفخار.
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اتفاقية عالمية تلزم شركات المالبس
واألحذية بالمعاملة العادلة للعمال
َّ
وقعت  123شركة مالبس وأحذية ،في شهر أكتوبر الماضي« ،التزام صناعة المالبس واألحذية من

أجل التوظيف المسؤول» ،في محاولة تعكس التزامها بالمعاملة العادلة للعمال في سالسل
التوريد العالمية للمالبس واألحذية.

طُ ِّور هذا االتفاق بالتعاون بني جمعية املالبس واألحذية
األمريكية ،وجمعية العمل املنصف ( ،)FLAويتلخَّص
يف مجموعة من اللوائح االستباقية للحد من احتامالت
العمل القرسي للمهاجرين يف سالسل التوريد العاملية.
يلتزم كل صاحب عمل بتهيئة الظروف التي ال يضطر
فيها العامل إىل دفع أموال مقابل التحاقه بالعمل ،كام
يحتفظ العامل بكامل حريتهم يف الحركة ويحتفظون
بوثائق سفرهم بحوزتهم ،كام يتم إبــاغ العامل
بالرشوط األساسية لتشغيلهم قبل االنضامم إىل العمل.
تلتزم الرشكات املوقِّعة عىل هذا االتفاق بتنفيذ هذه
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املامرسات بشكل جدِّ ي وفعال لدمج معايري العمل
العادي ومعايري الصناعة والحفاظ عىل الحقوق ،وأيضً ا
املعايري االجتامعية السائدة بحلول ديسمرب .2019
أنشأت رابطة املالبس واألحذية األمريكية وجمعية
العمل املنصف هذا االتفاق ألن الحد من مخاطر
العمل القرسي للمهاجرين يف سالسل التوريد العاملية
ال تستطيع رشكة مبفردها تحقيقه ،ولن ميكن تحقيق
تقدم حقيقي إال بتعاون كل املتعاملني يف املجال.
يقول «ريك هلفنباين» رئيس رابطة املالبس واألحذية
األمريكية ومديرها التنفيذي« :لقد كان تحقيق سالسل

توريد ومصانع عاملية أكرث شفافية محط اهتامم
الجميع يف مجال صناعة املالبس لفرتة طويلة .والحد
من العمل القرسي جزء أسايس ومهم من هذه الجهود،
وال ُيظهر هذا االتفاق أن صناعتنا ال تتسامح مع العمل
القرسي فحسب ،ولكنه أيضً ا يوضّ ح لعمالئنا أننا نأخذ
هذه القضية عىل محمل الجد ،ونعمل بشكل استباقي
لتطبيق إجراءات تضمن احرتام هذه القيم ،ونأمل أن
ينضم إلينا عديد من أعضاء مجتمعاتنا يف املستقبل
القريب».
يف كثريٍ من األحيان يبدأ العمل القرسي قبل حتى أن
يظهر العامل يف أحد املصانع ،ويبدأ األمر مبامرسات
التوظيف التي تتطلَّب من املهاجرين دفع مبالغ كبرية
من املال فقط لتأمني وظيفة يف بلد أجنبي ،وكان نص
هذا االتفاق كالتايل:
«بصفتنا صناعات ورشكات فردية ،نلتزم باملعاملة
العادلة للعامل يف سالسل توريد املالبس واألحذية
والسلع .ومن أهــم مظاهر هــذا الجهد املستمر
العمل م ًعا للقضاء عــى الــظــروف املــؤديــة إىل
العمل الــقــري يف الــبــلــدان الــتــي نعمل بها».
نرشت جامعة جينيڤ يف عام  2000أطروحة باسم
«قانون املوضة الدويل».
يف  2004نرش محامون فرنسيون بقيادة املحامية
أنابيل جوبريت مس َّودة (قوانني الرفاهية) يف املجلة
الفرنسية القانونية املرموقة “Revue Lamy Droit
 ”des Affairesناقشت مسائل قانونية عدة متعلقة
بصناعة املوضة ،يف إطار عدة محاوالت أوروبية لرسم
العالقة بني القانون وصناعة املوضة يف إطار مفاهيمي
واضح.
يف يناير 2011تم تشكيل لجنة مختصة بقانون املوضة
داخل نقابة املحامني يف مدينة نيويورك األمريكية ،ويف
سبتمرب 2011انبثقت لجنة فرعية متخصصة بقانون
املوضة من جمعية املحامني يف مقاطعة نيويورك.
يف عــام  2013قامت الرابطة الدولية ملحامي
الصناعات اإلبداعية  ،IALCIوقد اهتمت بالقوانني
التي تنظم حقوق اإلبــداع والفكر مبا فيها قوانني
املوضة.

يف لندن عام  2014قامت تانيا فيبس روفوس
وهي قانونية متخصصة يف املوضة وطالبة دكتوراه
يف القانون ومستشارة بقانون املوضة بتقديم سلسلة
محارضات وورش عمل للمهتمني بقانون املوضة ،ويف
نفس العام أطلقت مبادرة قانون املوضة تحت مظلة
مرشوع املوضة العاملي يف ميامي.
أطلقت رشكــة بزنس بــانــت ،ابــتــكــا ًرا ألزيــاء
«تكنولوجية» مطبوعة بتصميامت ثالثية األبعادً ،
بدل
من األصباغ التقليدية ،تُ كّن املصممني من إدخال
التكنولوجيا الحديثة إىل مجال تصميم األزياء بشكل
مبتكر للغاية ،حيث يصنع القامش من مواد غري
قابلة لالشتعال وال لالتساخ وتحمي من عوامل الجو
املختلفة ،أما األلوان واملظهر الخارجي فقد متكنت
التكنولوجيا الحديثة من إضافة رسومات وأشكال
متحركةً ،
بدل من األشكال والرسوم التقليدية التي
كانت تطبع بواسطة األصباغ عىل القامش.
بدأ تدريس قانون املوضة واألزياء يف كلية الحقوق
بجامعة فورد هام منذ عام  ،2006ثم صدر أول كتاب
يحمل عنوان قانون األزياء :مصمم األزياء واملحامني
تأليف الربوفسور جوليوموجيمنيريز .
الموضة بين القانون والعرف

القانون علم اجتامعي يركز يف األساس عىل تنظيم
وتهذيب السلوك اإلنساين وتفاعل الفرد مع مجتمعه
ونظرائه ،وهو يف معناه املجرد مجموعة من قواعد
الترصف التي تحدد العالقات والحقوق بني الناس
واملؤسسات ،بل وحتى الدول .وبطبيعة الحال استلزم
األمر فرض العقوبات عىل غري امللتزمني بتلك القواعد.
أما املوضة فهي عرف سائد أو منط ينترش سواء يف
امللبس أو السلوك أو اآلداب أو رمبا الفنون أيضً ا ،ألنها
مظهر يعرب به الشخص عن فكرة أو طريقة للظهور
أو التميز.
ولهذا احتاجت بعض املجتمعات أن تفرض قوانني
مهم
تحكم دنيا املوضة والــرعــات ،كان بعضها ًّ
ورضور ًّيا ،وكان البعض اآلخر مجحفًا أحيانًا.

أطلقت شركة
بزنس بالنت ،ابتكارًا
ألزياء «تكنولوجية»
مطبوعة بتصميمات
ثالثية األبعاد،
بد ًلا من األصباغ
التقليديةُ ،ت ّ
مكن
المصممين من إدخال
التكنولوجيا الحديثة
إلى مجال تصميم
األزياء بشكل مبتكر
للغاية
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أطرف القوانين التي فرضت
على الموضة والمالبس.

قوانين وتشريعات عالمية

تعاقب عىل الفور ،ورمبا يصل األمر إىل متزيقه.

أوروبا أيضً ا مل تبخل علينا ببعض الطرافة ،ففي اليونان
مينع ارتداء األحذية ذات الكعب العايل يف األماكن
من أغرب القوانني التي س َّنت يف هذا الشأن قانون األثرية .صدر ذلك القانون يف العام  2008بعد أن أقر
لبناين سن يف العام  ،1941استنادًا إىل مرسوم «فرنيس» الخرباء برضر الكعوب العالية عىل املواقع األثرية.
صادر منذ العام  1920مينع النساء من ارتداء الرسوال
القصري (الــشــورت) يف الــدول الخاضعة لالنتداب
الفرنيس يف ذلك الوقت (أي سوريا ولبنان) ،ومثله
يف إسبانيا متنع قيادة السيارات أثناء ارتداء «النعال».
قانون يقيض بسرت كامل املنطقة من النحر حتى
الساقني ،وآخر يج ّرم ارتداء مالبس البحر الكاشفة من
قطعتني (البكيني) ،وقد حدَّ د القانون غرامات مالية
لهذه املخالفات.
قص
الطريف أن هذه القوانني كانت مذيَّلة بتوقيع املف ّوض يف والية ميتشيغان األمريكية ،متنع النساء من ّ
السامي هرني فريناند دانتيز الذي أدار األمور الفرنسية شعورهن إال بعد الحصول عىل إذن من الزوج ،ويؤدّي
تعديل املرأة لجواربها يف تكساس إىل السجن ملدة عام
يف لبنان بني عامي  1940و.1942
جدير بالذكر أن حظر «الشورت» واملالبس القصرية كامل.
كان عىل الرجال والنساء عىل السواء فقد أثار ذلك
األمر كثريا من النقاش والجدل ،فهذا القانون مل يخضع
للفحص بعد ترشيعه رغم مرور عرشات السنني عىل
يف فرنسا فقد ُس َّن قانون يف العام  1799مينع النساء
نهاية االنتداب الفرنيس ،فهل يأيت العرف األدىن مرتبة
من ارتداء املالبس الشبيهة مبالبس الرجال من دون
من الترشيع ليلغي قانونًا مل يط َّبق منذ زمن.اختلف يف
ترصيح خاص من أقرب مركز رشطة لها ،ومل يتوقَّف
ذلك خرباء القانون والحقوقيون ،فاستنادًا إىل حقائق
العمل به إال يف وقت مبكر من العام  ،2013حيث
تاريخية؛ كانت القوانني يف اإلمرباطورية اليونانية
ٍ
مخالفات للقانون يف كل مرة
كانت النساء الفرنسيات
تسقط بالتقادم إذا مل تط َّبق لوقت طويل ،بينام دافع
يرتدين البنطلون عىل مدى عقود ،وحني قدَّ م املصمم
البعض اآلخر عن رضورة اإلبقاء عىل القوانني لتاليف
إيف سان لوران يف العام  1966البنطلون كلباس أنثوي
الخلل يف الترشيعات.
يف أحد عروضه لألزياء عُدَّ األمر ثورة علنية ودعوة
رصيحة للمساواة بني الجنسني ،ل ُتم َنع بعد ذلك النساء
اللوايت يرتدين تصاميم إيف سان لوران من الدخول إىل
أصدرت اسرتاليا قانونًا مينع مواطنيها من ارتداء املالبس املطاعم واملسارح واألماكن الرسمية والحكومية ،لكن
واألحذية الغامقة واملطاطية ً
ليل ،أما تايالند ففرضت عىل ما يبدو فإنَّ أحدهم كان قد أوىل هذه املسألة
عىل الجميع ارتداء املالبس الداخلية قبل الخروج من االهتامم يف القرن املايض وحاول أن يثريها بشكل جاد
املنزل .ويف سوازيالند األفريقية مينع النساء ارتداء قبل سان لوران بفرتة ،ولكن من ناحية ذوقية متا ًما ال
ً
الرساويل ،ولو ضبطت امرأة ترتدي
رسوال يف الشارع من منطلق الفكر االجتامعي.
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قانون
الموضة..
أحدث
التخصصات
الجديدة
بكليات
القانون

أصدرت استراليا
قانونًا طريفًا يمنع
مواطنيها من ارتداء

«قانون املالبس» ،أو ما يعرف «بقانون املوضة» هو
تخصص قانوين ناشئ يتناول جميع القضايا املرتبطة
ُّ
مبجال املالبس واألزيــاء واملوضة ،بد ًءا من الزراعة
والصناعة وحتى حامية حقوق امللكية الفكرية،
فـ«محامي األزياء» من يساعد موكليه يف كل ما يتعلق
بقضايا األزياء واملنسوجات واملالبس واإلكسسوارات

واألحذية والعطور وغريها ،وما يتضمنه ذلك من
اتفاقيات وتراخيص وإعالنات ترويجية وحقوق امتياز
وملكيات فكرية وعالقات عمل وتوظيف ،كام تشمل
السالمة واالستدامة وحامية املستهلك ،وبالطبع ما
يأيت عىل هامش تلك الصناعات من عقارات ورضائب
وقوانني تجارية.

المالبس واألحذية
الغامقة لي ً
ال.

لماذا قانون الموضة؟
غي اإلنرتنت حياتنا عىل نحو إيجايب ،وأضافت
كام ّ
إىل حياتنا مزيدً ا من السهولة والحامس واإلثارة ،فإن
خيوط تلك الشبكة العنكبوتية حاكت كث ًريا من القضايا
واملسائل القانونية التي يواجهها مصممو األزياء ودور
املوضة ،مام خلق حاجة ملَّحة إىل املشورات القانونية
وسن اللوائح ومامرسات الحامية.
وعىل الرغم من حداثة هذا التخصص القانوين الناشئ
فإن بعض املؤسسات القانونية الحكومية واملستقلة
بــدأت يف عــرض دورات دراســيــة لقانون املوضة
وامللكيات الفكرية واألعامل التجارية واملالية املتعلقة
باألزياء ،والتنظيم الحكومي لهذه املامرسات.
وقد زاد اإلقبال عىل مثل هذه الدراسات والدورات
العلمية يف دول أوروبية وعربية عدة ،ولكن السبق

كان لكلية الحقوق يف فوردهام
بالواليات املتحدة بإنشاء أول
معهد لدراسة القوانني الدولية
املتعلقة باألزياء أواخــر عام
 ،2010ما أعطى الطالب فرصة
لدراسة هذه القوانني الدولية
وتقديم املشورة القانونية لكثري
من خ ـراء األزيـــاء واملصممني،
وتشمل دورات املعهد عناوين
مهمة وعــديــدة يف ذلــك املجال
مثل أخــاقــيــات املــوضــة وقانون
التجزئة ،واالستدامة والتنمية وحقوق
املستهلك ،وغريها الكثري.
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النساء يسيطرن على وظائف
شركات الموضة ..والرجال
يديرون  %75منها.

تخربنا توري بورش ،املليونرية ومصممة األزياء أن النساء تحتل النسبة األكرب من سكان
عامل املوضة ،وتشكل نحو  %68من القوة العاملة ،وتصل إىل  %90يف بعض الدول ،مثل
بنجالدش ،بل وتشكل النساء نحو  %85من عمالء رشكات املوضة.
أما بالنسبة إىل مجالس إدارة رشكات املوضة فالوضع مختلف ،فسبعة فقط من
أصل خمسني رشكة رائجة للموضة يديرها نساء ،كام أن الربع فقط من أعضاء
مجلس اإلدارة يف رشكات املوضة من النساء.

الموضة مصدر دخل رئيسي لدولة هاييتي
دولــة هــايــيــتــي الــصــغــرة
الواقعة عىل البحر الكاريبي،
ليست الوحيدة التي تعتمد
عىل املوضة يف صادراتها ،إذا
أن املوضة تشكل  %79من
الصادرات يف بنجالدش و%59
يف ليسوتو و %52يف كمبوديا
و %43يف رسيالنكا.
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أرباح عالم الموضة
بأرقام خرافية

تتسع حدود عامل املوضة واألزياء باستمرار
لتصل أرباحها إىل أرقام خيالية نسبة إىل غريها
من الصناعات ،وتصل أرباح عامل املوضة حال ًّيا
إىل  2.5تريليون دوالر سنويًّا ،ووفقًا لبعض
املصادر املهتمة باملجال ،فإنَّ أرباحها سوف
تتضاعف يف العقد القادم ،لتصل إىل نحو 5
تريليونات دوالر سنويًّا ،وبالتوازي مع األرباح
الكبرية يوفر عامل املوضة نحو  60مليون
وظيفة حول العامل.

جيزيل بوندشن تحقق
جديدا في
رقما قياس ًّيا
ً
ً
أرباح عالم الموضة
رقم قياس ًّيا
حققت الربازيلية جيزيل بوندشن ً
يف أرباح عامل املوضة ،حيث جمعت نحو 47
مليون دوالر ،وحصلت عىل لقب عارضة
األزياء األعىل ً
دخل لثامين سنوات متتالية،
وتنافس بوندشن نجوم الفن واملوضة عىل
وسائل التواصل ،فعدد معجبيها تجاوز 2.7
مليون متابع عىل اإلنستغرام.

ماذا سيكون دورك
«كمحامي أزياء»؟
قد تبدو التسمية غريبة ،ولكن عاملنا املتسارع مل يد ْع
لنا فرصة للدهشة أو االستغراب ،حيث يتسع دور
«محامي األزياء» يو ًما بعد يوم ،بد ًءا من التفاوض
وصياغة العقود ووضــع وتنفيذ لوائح العالمات
التجارية وحقوق التأليف والنرش ،بل وكل ما يتعلق
بامللكية الفكرية وتطويرها وحاميتها ،باإلضافة إىل
قضايا التصدير واالسترياد ،وغريها.
يف عام  ،2017رفعت عالمة «بوما  »Pumaقضية عىل
رشكة «فور إيفر توينتي ون  ،»Forever 21متهمة
إياها بإعادة إنتاج وبيع ثالثة تصميامت ألكرث أحذيتها
مبي ًعا ،ولكن الوضع انقلب ضدها حني دفعت «فور
إيفر توينتي ون» بعدم تقديم «بوما» اإلجـراءات
الصحيحة للملكية وبراءات االخرتاع ،فتبنى القايض
موقف الرشكة املدَّ عية.
وبعد تسوية تلك القضية ،ظلت «بوما» تزور منصات
املحاكم كمدَّ عى عليها هذه املرة ،حيث رفعت رشكة
«فريدام يونايتد  »Freedom Unitedدعوى ضدها،
زاعمة أنها تخرق القانون الفيدرايل للعالمات التجارية

أخالقيات الموضة وقانون
التجزئة ،واالستدامة
والتنمية وحقوق

والــتــو ُّرط يف منافسة غري عادلة باستخدام
العالمة التجارية «فينتي بوما »Fenty Puma
شعا ًرا عىل منتجاتها من املالبس واإلكسسوارات
يشبه إىل حد مربك شعار «فريدام يونايتد»
 FUاملطبوع عىل األواين املزركشة التي تبيعها
منذ عرش سنوات.

المستهلك برامج آكاديمية
معتمدة بكلية الحقوق في
فوردهام بالواليات المتحدة
باإلضافة للقوانين الدولية
المتعلقة باألزياء.

الشخص العادي في أميركا يتخلص
كيلوجراما من المالبس سنو ًّيا.
من نحو 31
ً
• ميكن إعادة تدوير ما يصل إىل  95٪من املنسوجات األحذية الجلدية :من  40 :25سنة.
التي يتم طمرها كل عام.
النعل املطاطي :من  80 :50سنة.
• تختلف املــدة التي تستغرقها عنارص املالبس • يحتفظ الناس يف اململكة املتحدة مبالبس ال
املختلفة للتحلل الحيوي يف مكبات النفايات:
يرتدونها يف خزائن مالبسهم تقدر قيمتها بـ  30مليار
الصوف :من  5 :1سنوات.
جنيه إسرتليني.
قفاز القطن 3 :أشهر.
• تبلغ عدد جالونات املياه التي تستخدمها صناعة
املنسوجات املصنوعة من النايلون :من  40 :30سنة .األزياء كل عام  2.5 :1.5تريليون جالون.
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مالبسك من
البالستيك،
والذرة،
والموز،
واللب،
والورق.

أحدث خيوط الموضة
الصديقة للبيئة
إعداد فريق التحرير

قماش «نيواليف» المص َّنع من العبوات
البالستيكية المعاد تدويرها.

خيط من ورق الصحف المك َّررة:

استخدم املص ّمم املبدع إيفانو فيتايل ورق الصحف
يف صورة رشائط رفيعة بعد برمها وتحويلها إىل كرة
دون استخدام مادة الصقة أو صبغات أو سيليكون
وحياكتها باستخدام ص َّنارات خشبية مخصوصة يبلغ
طولها  ٨أقدام.

قــاش «نيواليف» مصنوع من ألياف البوليسرت
بعد إعادة تدويرها من العبوات البالستيكية ،وقد
استخدمت دار فالنتينو لألزياء هذا القامش يف
تصميم فستان صديق للبيئة ارتدته ليفيا فريث خالل
حفل توزيع جوائز األوسكار للعام  2012يف «تحدي
قماش «كوكونا» المص َّنع
السجادة الخرضاء».
من قشور جوز الهند:

قماش « ناورون» المص َّنع من لب
الخشب:

يتم َّيز قامش «كوكونا» املصنوع من قشور جوز الهند
بخفة الوزن ،مام يجعله مناس ًبا للمالبس الرياضية.

أنتجت رشكــة أونــاو اليابانية قــاش «نـــاورون»،
ويتسم بأنه مقاوم للامء ،وهو مستخلص من لب نسيج مستخلص من قشر الموز:
الخشب والبوليسرت املكرر ليكون بذلك بديالً للجلد يف
نساج من منطقة تشياين بالهند يدعى سيكار يف
صناعة الحقائب ،وال يتض َّمن كذلك املواد الكيميائية نجح ّ
ابتكار نسيج جديد مستخلص مــن قــر املــوز
املستخدمة يف عملية إعداد الجلد الصناعي.
واستخدامه يف صناعة الجينز والقمصان ،وتتم َّتع هذه
قماش «أنغيو» المص َّنع من الذرة:
األلياف بالقدرة عىل امتصاص املياه بدرجة أكرب مقارنة
بنسيج الدنيم املستخدم يف صناعة بناطيل الجينز
قامت رشكة ناتشور ورك باستحداث قامش «أنغيو» التقليدية ،كام أن سعره منخفض للغاية .يقوم سيكار
املستخلص من تخمري نشاء الذرة.
بصباغة القامش باأللوان الطبيعية وتثبيت األزرار
املصنوعة من قرش جوز الهند عليه ً
بدل من استخدام
األزرار والسحابات املعدنية املعتادة يف بناطيل الجينز
املصنوعة من نسيج الدنيم.
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بين دفتي كتاب

شرح قواعد

الملكية الفكرية
الملكية الصناعية

دراسة مقارنة في القوانين ؛ األردني واإلماراتي والفرنسي
هناك عالقة وثيقة بين الموضة والملكية الفكرية ،فعندما يتعلق األمر بالموضة وصناعة الرفاهية ،فإن
قوانين الملكية الفكرية تهدف إلى حماية التكوين الفريد للمصممين فيما يتعلق بالمنتجات (النماذج)

تصاميم الخطوط الطوبغرافية للدوائر املتكاملة.
وهناك مصنفات حديثة تقرب قانون حامية حقوق
املؤلف من قانون حامية حقوق االخرتاع ،منها برامج
الحاسوب التي يعتمد يف حاميتها عىل ما تقدمه من
وظائف صناعية جديدة ،وهذا ما يؤكده أن الكثري من
الدول اآلن تعرتف بحامية بعض حقوق عنارص امللكية
الصناعية مثل الرسوم والنامذج الصناعية وبعض
العالمات املميزة.
ويركز الكتاب الذي بني أيدينا عىل امللكية الصناعية
التي تتضمن الرسوم والنامذج الصناعية وتصاميم
الخطوط الطبوغرافية للدوائر املتكاملة واألصناف
النباتية والعالمات املميزة ،وذلك من خالل منهج مقارن
بني ترشيعات كل من األردن ودولة اإلمارات العربية
املتحدة وفرنسا.
حيث يستعرض املؤلف يف الفصل األول الــروط
املوضوعية ،والــروط الشكلية لحامية االخرتاعات،
وذلك من خالل الرتكيز عىل رشط الجدَ ة ،وتحديد مفهوم
التطبيق الصناعي ،كام يركز عىل تحديد صاحب الحق يف
االخرتاع ،وإجراءات تقديم طلب تسجيل االخرتاع ،ومنح
الرباءة .فضالً عن تحديد املبادئ القانونية للترصفات
الواردة عىل حقوق االخرتاع والقيود الواردة عىل الترصف
بحقوق االخرتاع ،وكيفية الترصف يف نقل ملكية االخرتاع،
وعقد التنازل عن حق استغالل االخرتاع ،ووسائل حامية
حقوق االخرتاع ،وذلك بالرتكيز عىل حاالت االعتداء عىل
حقوق االخـراع ،وتحديد حاالت االعتداء أو التقليد،
ومدى مرشوعية التقليد ،وما هي الخطوات املناسبة
لرفع دعوى التقليد واإلجراءات والجزءات الناشئة عن

تلك الدعوى.
كام يستعرض الكتاب يف فصله الثاين الرشوط املوضوعية
والشكلية لحامية الرسوم والنامذج الصناعية ،وحقوق
املصمم وقاعدة الترصف فيها ،واالعــتــداءات املادية
واملعنوية الواقعة عىل الرسم أو النموذج ،ووسائل
حاميتها واملسؤولية الجزائية والتعويضية.
ويف الفصل الثالث يتناول الكتاب الرشوط املوضوعية
والشكلية لحامية التصاميم أو الخطوط للدوائر
املتكاملة ،وقواعد الترصف يف التصميم ،ووسائل حامية
الحقوق الناشئة عن التصميم.
ويرشح الفصل الرابع الرشوط املوضوعية والشكلية
لحامية األصناف النباتية ،وتحديد الحقوق ووسائل
حاميتها ،والقواعد التي تحكم الترصفات الواردة عىل
حقوق املستنبط أو املريب.
ويف الفصل الخامس يتناول املؤلف تعريف العالمة
التجارية املميزة ،وأنواع العالمات التجارية وأهميتها
وطبيعتها القانونية ،ورشوط حامية العالمة سواء كانت
الرشوط املوضوعية ،والتي تركز عىل املظهر الخارجي
للعالمة ،والصفة املميزة لها ،ومرشوعية العالمة ،أو
كانت الرشوط الشكلية والتي تركز عىل صاحب الحق
يف تسجيل العالمة ،وإجراءات التسجيل ،وسقوط الحق
يف العالمة .فضال عن الحقوق الناشئة عن العالمة
والترصفات الــواردة عيل تلك الحقوق .كام يستعرض
الفصل الخامس تعريف كل من االسم التجاري والشعار،
والبيانات التجارية واملؤرش الجغرايف ،باإلضافة إىل املوقع
اإللكرتوين ،مع رشح لرشوط وقواعد الحامية لكل نوع
منهم.

إعداد :

عمرو رمضان توفيق
رئيس شعبة المكتبة

نفسها أو بالعالمات التجارية ذات الصلة بتلك المنتجات .وتوفر الملكية الفكرية اإلطار القانوني لحماية
تلك التكوينات الفريدة ،سواء بحفظ حقوق المؤلف والعالمات التجارية عالمات الخدمة وشكل العالمة
التجارية والنماذج الصناعية واستخدامها ،أم بحفظ براءات االختراع ذات الصلة بالنموذج.

املقدمة وعرض الكتاب:
استقرت الترشيعات الوطنية عىل إدخــال العالمات
املميزة يف عائلة امللكية الصناعية ،كام أصدرت الكثري من
الدول ترشيع واحد يضم كل عنارص امللكية الفكرية مبا
فيها حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،حني أن النقاط
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التي تجمع حقوق املؤلف والحقوق املجاروة وامللكية
الصناعية أكرث من النقاط التي تفرقهام ،فالرسوم التي
تزين البضائع والخدمات لها طابع تعبريي وهو ما مييز
املصنف ،ويشرتط يف أي رسم أن يكون أصيال وهذا
رشط أسايس لحامية املصنفات ،ويرسي األمر ذاته عىل

المؤلف في سطور
األستاذ الدكتور نوري خاطر حاصل عىل شهادة البكالوريوس يف الحقوق من جامعة بغداد،
وماجستري يف القانون الخاص من الجامعة نفسها ،ودرجة الدكتوراة يف القانون الخاص من جامعة
نانت يف فرنسا .تشمل اهتامماته البحثية القانون املدين وقانون العمل وقانون امللكية الفكرية .وقد
نرش العديد من الكتب واملقاالت يف مجالت قانونية رائدة يف العديد من مجاالت القانون الخاص.
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وظائف أصحاب
الياقات الملونة
متضم ً
نة اإلشارة إلى مجموعة متنوعة من
تعدد التصنيفات المهنية للعمال،
ِّ
كثيرًا ما تصادفنا األخبار حول ُّ
األلوان التي حملت دالالت رمزية مختلفة كاألبيض واألزرق والذهبي والوردي واألخضر واألصفر والبرتقالي.
إعداد فريق التحرير

وأول ما ظهر من تلك املصطلحات «أصحاب الياقات
الزرقاء» ،و«أصحاب الياقات البيضاء» يف أوائل القرن
العرشين عىل يد الكاتب األمرييك أبتون سنكلري ،الذي
استخدم مصطلح «أصحاب الياقات الزرقاء» ألول مرة
يف العام  1924ليشري إىل العامل وأصحاب الحرف ممن
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يــؤدون األعــال اليدوية املتواضعة ويحصلون عىل
ضخم،
أجرهم بالساعة وتتطلَّب أعاملهم مجهودًا بدن ًّيا ً
يف الوقت الذي يدل فيه مصطلح «أصحاب الياقات
البيضاء» عىل العاملني بالوظائف املرموقة الذين
يتلقَّون رواتب عالية ويقومون بأعاملٍ تتطلَّب مهارات

ذهنية عالية مثل املديرين التنفيذيني واإلداريــن
وغريهم .ويقال إن ويليام ديورانت مؤسس رشكة
جرنال موتورز األمريكية كان أول من استخدم املصطلح
يف كتابه «سرية عامل من أصحاب الياقات البيضاء»،
ثم جرت العادة بعدها أن يطلق املصطلح عىل األفراد
الذين يشغلون املناصب الرفيعة ويتمتعون مبكانة
مرموقة عىل املستويات االقتصادية أو االجتامعية أو
السياسية ،يف حني يشري مصطلح «أصحاب الياقات
الرمادية» إىل العاملني يف وظائف ما بني اليدوية
واإلدارية ،فتجمع مهامهم الوظيفية بني مهام موظفي
الياقات الزرقاء والبيضاء م ًعا مثل املهندسني.
أما مصطلح «أصحاب الياقات الوردية» فيطلق عىل
تختص يف الغالب بالنساء،
العاملني يف الوظائف التي
ُّ
ويرتدد القول أن الكاتب والناقد االجتامعي لويز كاب
هاو هو من صاغ املصطلح يف أواخــر التسعينيات

ليشري بشكل خاص إىل العامالت يف مجال الخدمات،
ويشمل ذلك املمرضات والنادالت واملعلامت .ويرتدَّد
أن مصطلح «أصحاب الياقات الربتقالية» يشري إىل
العاملني يف السجون نسب ًة إىل الزي الربتقايل الذي
يرتديه السجناء عادةً ،بينام يرى البعض أن املصطلح
يشري إىل العامل م َّمن ميتلكون مهارات فنية وتخصصية
عالية (عىل سبيل املثال يف صناعة التعدين) ولديهم
االستعداد لتحمل الصعوبات وظروف العمل الشاقة
يف املواقع النائية.
ويعد مصطلح «أصحاب الياقات الصفراء» من
املصطلحات املستحدثة ،ويشري إىل العاملني يف املجال
اإلبداعي وتعتمد وظائفهم عىل العصف الذهني
والرسامني وصانعي األفالم
مثل املط ّورين واملص ّورين َّ
واملحررين ،وهناك أيضً ا مصطلح «أصحاب الياقات
الخرضاء» الذي صاغه باتريك هيفرنان يف عام 1976

«أصحاب الياقات
البيضاء» يشير إلى
العاملين بالوظائف
المرموقة الذين
َّ
يتلقون رواتب عالية.

مجلة المعهد  -العدد ٢٥

83

مـــعـــارف

ليشري إىل العاملني باملهن املتعلقة بالبيئة والطاقة
املتجددة والتنمية املستدامة واالقتصاد األخرض .ومن
بني املصطلحات الحديثة التي ظهرت مؤخ ًرا مصطلح
«أصحاب الياقات املفتوحة» ،ويستخدم لإلشارة إىل
العاملني من املنزل وبخاصة عرب اإلنرتنت ،وانترش
مؤخ ًرا مصطلح «أصحاب الياقات الذهبية» ،أو «عامل
ومهنيي املعرفة» ،واصفًا أولئك الذين يتمتعون
بقدرات معرفية متميزة من ذوي الخربات واملهارات،
وتتطلَّب طبيعة أعاملهم تحصيل معارف تخصصية
ومهارات عملية وتطبيقية واسعة ،وأطلق عامل اإلدارة
الشهري «بيرت دراكر» مصطلح «عامل املعرفة» عام
 1959مش ًريا إىل العامل «الذين يعتمدون عىل املعرفة
كرأسامل لهم».
ومل تقترص اإلشارة إىل لون الياقات يف سياق الحديث
عن األعامل ،بل امتدت كذلك إىل الكتابات القانونية
فظهر مصطلح «جرائم ذوي الياقات البيضاء» ،ويطلق
عىل الجرائم غري املقرتنة بالعنف التي يرتكبها رجال
األعامل وأصحاب النفوذ لدوافع مالية (جرائم أصحاب
املهن املرموقة اجتامع ًيا) ،حيث ع َّرف عامل االجتامع
األمرييك أدوين سذرالند املصطلح ألول مرة يف العام
 1939بأنه «الجرائم التي يرتكبها األفراد املنتمون
إىل الطبقات االجتامعية العليا ممن يتمتعون مبكانة
مرموقة عىل الصعيد املهني» ،وتشمل جرائم ذوي
الياقات البيضاء جرائم الرشوة واالحتيال واالختالس
والجرائم اإللكرتونية وانتهاك حقوق امللكية الفكرية
وغسيل األمــوال والتزييف وانتحال الشخصيات
وغريها ،ويعد مصطلح «املجرمني من أصحاب الياقات
البيضاء» ضمن املصطلحات املتعارف عليها يف القانون
الجنايئ منذ العام  ،1948وتاله يف الظهور مصطلح
«جرائم ذوي الياقات الزرقاء» ليشري إىل املخالفات
القانونية التي يرتكبها العاملون يف هذه الوظائف،
وتبدو جرائم ذوي الياقات الزرقاء يف الغالب واضحة
للعيان ،وبالتايل تجذب انتباه الرشطة بصورة أكرب
وتشمل الرسقة (رسقة املتاجر واملحالت عىل سبيل
املثال) ،وأعامل التخريب ،وغريهام.
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ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻣﻌﻬﺪ دﺑﻲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
 אא כ א 2019

الدورة السابعة دورة التسامح
من  ٤فبراير إلى  ١٢مارس ٢٠١٩

فريق الدفاع المدني بطل ٢٠١٩

ً
شكرا لكم

مصطلح «أصحاب
الياقات الوردية»
فيطلق على العاملين
في الوظائف التي
تختص في الغالب
ُّ
بالنساء

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ وﺷﺆون اﻷﺟﺎﻧﺐ  -ديب
GENERAL DIRECTORATE OF RESIDENCY AND FORGEIGNERS AFFAIRS - DUBAI

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ وﺷﺆون اﻷﺟﺎﻧﺐ  -ديب
GENERAL DIRECTORATE OF RESIDENCY AND FORGEIGNERS AFFAIRS - DUBAI

في اليونان يمنع
ارتداء األحذية ذات
الكعب العالي في
األماكن األثرية

الراعي الذهبي

الراعي الفضي

الراعي اإلعالمي

باأللــوان

القـناع

القناع والمسرح اإلغريقي

لون ومعنى

كان لفن صناعة القناع دور ليس فقط للتزين أو
التنكر في بعض األحيان ولكن لنقل وترجمة الدالالت
والرموز األسطورية وغالبا ما ترتبط بالعقيدة التي
تخص كل حضارة وأيضا دلت على مدى تقدم هذه
الحضارة وسوف نتعرض لبعض هذه الحضارات
وأهداف واستخدامات «القناع».

القناع اإلفريقي

األقنعة هي الفن األهم يف إفريقيا ،فقد غزت كثقافة
برصية محلية قلب الحياة االجتامعية والدينية هناك،
ألنها قوة سحرية إيحائية ورمزية ،محملة بتجريدات
شكلية ويدخل يف صنعها ما هو حيواين وطبيعي
مثل رؤوس الحيوانات وجلودها واألعشاب والريش
والقامش والعاج والقواقع والخشب واملرمر واليشب
والخزف وبعض املعادن وأيضا يتسم بالرثاء اللوين
واأللوان التي هي مصدرها الطبيعة.
وكان للشكل املائل إىل مالمح بعض الحيوانات لتوليد
االنطباع بالقوة والسلطة ،وكان السائد عليه الشكل
اآلدمي متثل الكهنة ورجال الدين والسحرة والشيوخ
والصيادين األكرث شيوعاً واستخداماً ،ويتم ارتدائه يف
األعياد والجنازات والطقوس الدينية ،ويلعب دور
الوسيط بني اآللهة والبرش ،ف ُتستحرض من خالله سلطة
اآللهة وأرواح األجداد لنيل بركتهم واستجالب الخري
والحظ السعيد والحامية من األمراض.
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القناع الفرعوني

يعرف عند الفراعنة بالقناع الجنائزي وكانت وظائف
القناع متعددة منها عىل سبيل املثال ،وضع نسخة
مطابقة وواضحة لوجه املتوىف تقريبا تحمل مالمحه
الشخصية التي تساعد الروح يف التعرف عىل صاحب
الجسد ،وطرد األرواح الرشيرة.
ومبعنى آخر ارتبط القناع بالبعث والخلود حيث
تتعرف الــروح عىل جسد صاحبها من خالل تحري
مالمحه املتفردة ،وكان الكهنة يرتدون بعض األقنعة
أثناء عملية التحنيط مثل قناع أنوبيس ،واستخدمت
األقنعة أيضا خالل االحتفاالت والطقوس املقدسة.
وكانت أقنعة الرجال تزود باللحية يف حني كانت تزود
أقنعة النساء ببعض مواد الزينة.
كانت اللحية لدى املرصيني القدماء دليال عىل املكانة
االجتامعية املتميزة ،ومتييزا للملوك عن عامة الشعب.
فقد كانت العائالت املالكة واألثرياء يستخدمون
الذهب فيام استخدمت جامعة أخرى الخشب ويف
الفرتات املتأخرة كانت تستخدم مادة الجبس والفخار.
وعند الفراعنة هناك شكل آخر للقناع وهذا ما نقل
لنا عن طريق الرسومات واملنحوتات الجدارية وكانت
ترمز أو تجسد اآللهة الفرعونية عىل سبيل املثال
اآللة «باستيت» عىل هيئة القطة« ،تحوت» رمز إليه
بالطائر إبيس وأحياناً بالقرد« ،تفنوت» اتخذت هي
وشو شكل األسد« ،حورس» عىل هيئة الصقر أو رجل
برأس صقر.

كانت الفرق املشاركة يف الديونيزيات الكربى
(احتفاالت تكريم اإلله ديونيسوس) تحمل أقنعة،
كانت مصنوعة من القامش ولها مالمح برشية ،وأدخل
عليها تعديل فصار القناع يصنع من مجموعة قطع
قامشية مضغوطة ثم تغطى بطبقة من الجبس ،وكان
يبي عىل هذه الطبقة مالمح الوجه ولون
الرسام ّ
البرشة ويخطط الشفاه والحواجب ،وكثرياً ما كان يعلو
هذه األقنعة شعر مستعار وتلصق لحى مستعارة عىل
بعض الوجوه ،كام كانت فيه فتحة كبرية للفم قلام
تحوي أسناناً ،وثقبان ضيقان للعينني أما باقي العني
فريسم من قبل الرسام عىل القناع.
وأخذ فن صناعة القناع يف التطور من خالل التعمق يف
إضفاء التعابري وإبراز التفاصيل للوجة من التنوع بني
الهادئ والصارم األلوان الحقيقية التي تظهر املالمح.

إعداد :

إيهاب بكر

مخرج صحفي

قصة قناع

القناع الصيني

وتتداول عدة قصص عن تاريخ فن أقنعة الوجوه،
فالبعض يقول إنه نشأ كأسلوب نجاة ،حيث حمى
الصينيون القدماء أنفسهم من الحيوانات الربية
املفرتسة بطالء وجوههم بألوان صارخة تخيف
الحيوانات ،بينام يقول البعض إن فكرة األقنعة املتغرية
واملتعددة ابتكرها شبيه روبن هود يف الصني ،والذي
كان يستخدم األقنعة إذا حارصه الحراس أثناء رسقته
ألموال األغنياء ليقدمها للفقراء ،فيتشتت الحراس من
مظهره ويلوذ بالفرار.

قناع
فانديتا
Vendetta
أو قناع ”جاي فوكس”
نسبة إلى المتمرد
”جاي فوكس ”

مجلة المعهد  -العدد ٢٥

87

كان يا مكان

ربه كلامت فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
ثم أمرهم ربهم  :اهبِطوا إىل األرض جميعاً  ..أص َب َح
آد ُم وحـ ّوا ُء وإبليس سكاناً
لكوكب األرض .لتكون
ِ
بداية الحياة عىل األرض ،وبرزت املالبس هنا كجائزة
ملن أطاع الله ،وتحولت لعقاب ينزع عن البدن ،حني
مخالفة أمره وكان البد من البحث عن بدائل لسرت
البدن ،ونقول هنا أن آبونا آدم وأمنا حواء هام أول من
استخدم املالبس الصديقة للبيئة ،عندما سرتا نفسيهام
بورق التني العريض ،ليأيت العامل بعد قرون طويلة
لينادي برضورة البحث عن بدائل لألقمشة ورضورة
اللجوء لألزياء صديقة البيئة .وهبط آدم وح ّواء و َه َبط
إبليس وتشتت كل منهم يف مكانٍ مختلف عىل األرض .
هبط آدم فوق قمة جبل يف جزير ِة َسن ِديب ( سريالنكا
حالياً) و العرب يف القرن األول امليالدي هم أول من
سامها رسنديب ،حينام نشطت التجارة البحرية لهم
مع جنوب أسيا يف ذلك الوقت.
و َه َبطت ح ّواء َ
فوق جبلِ امل َ ْرو ِة يف أرض مكّة  ..أ ّما
إبليس فه َب َط يف أخف َِض نقط ٍة من اليابسةَ ،ه َبط يف
ُ
وا ٍد مالحٍ يف البرص ِة .وهكذا بَدَ أت الحيا ُة اإلنساني ُة
َ
الصا ُع األبدي ب َني
الصاع ِّ ..
فوق سط ِح األرض ،وبدأ ِّ
الشيطانِ واإلنسان واملوضة حارضة يف املشهد بثياب
من الجنة أو من الثياب البديلة املصنعة من ورق
الشجر.
الحكاية الثانية:
بالشكر تدوم النعم.
الحكاية األولى..
آدم والمالبس الصديقة للبيئة.

خلق الله آدم وخلق من ضلعه حواء ،ثم أمرهام بأن
نت َو َز ْو ُجكَ الْ َج َّن َة
يسكنا الجنة } َو ُقلْ َنا يَا آ َد ُم ْاسكُ ْن أَ َ
َوك َُل ِم ْن َها َر َغدً ا َح ْي ُث ِش ْئ ُت َم َو َل تَ ْق َربَا َٰه ِذ ِه الشَّ َج َر َة
َف َتكُونَا ِم َن الظَّالِ ِم َني{ .ويف تلك اللحظ ِة التي أكل فيها
آدم وحواء من مثار الشجرة املحرمة والتي نهاهام
ربهام عنها ،سقطت عنهام ثياب الجنة ،وأصبحا
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عريانني وبدت لهام سوءاتهام ،فلجأ آدم وحواء إىل
أشجار الجنة يلتمسان مالبس تسرت عوراتهام ،فوجدا
ضالتام يف شجرة التني ذات األوراق العريضة ليصنعا
ستُ ما بدا لهام من َسوآتِهام فقد كانا
لنفسيهام ثوباً يَ ُ
َفسيهِام .لقد ارتَكَبا املَعصية ..
يَش ُعرانِ بال َخ َجلِ ِمن ن َ
وس ِمعا كال َم الشيطان.
خالفا أمر الله لهام َ
فقال الله لهام معاتباً :أَل َْم أَنْ َهك َُم َعن تِلْك َُم الشَّ َج َر ِة
َوأَقُل لَّك َُم إِنَّ الشَّ ْيطَانَ لَك َُم عَدُ ٌّو ُّم ِب ٌني؟.
بسبب خطيئته وبَكَت ح ّواء .فتلقى آدم من
بىك آد ُم
ِ

نادى الشاب عىل أمه الجالسة يف صالة البيت مستندة
بيدها األوىل عىل رأسها والثانية منهمكة يف الكتابة
عىل أوراق أمامها ،فلم تسمع نداءاته املتكررة.
دنا منها ابنها وبنظرة حانية وصوت محب عطوف
نادها :ماما
التفتت إليه فرأى قطرات من دموعها تنساب عىل
خديها وهي تحاول أن تخبئها عنه وال تريه إياها.
فهرول نحوها ومسح قطرات الدموع بيده واحتضنها
مقبالً جبينها ،ومداعباً لها؟!

ِ
أنت تبكني ليك أمنحك هذه القبلة ،فابتسمت نصف
ابتسامة ،وربتت عىل ظهره وبصوت شجي ،يتأرجح
بني األمل والخوف والرهبة
قالت ال شيئ تذكرت ماحدث لنا ومدت يدها بالورقة
فتناولها وبدأ يقرأ مافيها بصوت مسموع.
كتبت األم :يف السنة املاضية ،أجريت يل عملية إزالة
املرارة ،والزمت الفراش عدة شهور ،وبلغ زوجي سن
الستني ،وترك وظيفته املهمة يف الرشكة التي ظل يعمل
بها ثالثني عاماً .وتويف والده يف تلك السنة ،ورسب ابننا
يف السنة النهائية بكلية الهندسة بسبب تعطله عن
الدراسة إلصابته يف حادث سيارة .واختتمت ورقتها
بقولها يا لها من سنة سيئة للغاية.
وكان األب يستمع لحوارهام دون أن يرياه ،فأرسع إىل
حجرته وعاد إليهام بورقة ناولها لولده وبدأ الشاب
يقرأ ماكتب أبوه.
يف السنة املاضية ..شفيت زوجتي بحمد الله من آالم
املرارة التي تعذبت منها لسنوات طويلة.
وأنا بلغت الستني من عمري وأنا يف كامل صحتي.
وسأتفرغ للكتابة والتأليف بعد أن تم التعاقد معي
عىل نرش عدة كتب يف مجال التخصص.
وعاش والدي حتى بلغ الثالثة والثامنني من عمره ،من
غري أن يسبب ألحد أية متاعب ،وتويف يف هدوء من
غري أن يتأمل.
ونجا ولدنا من املوت يف حادث السيارة ،وعاد كام كان
العاهة مستدمية وال مضاعفات.
وختم الزوج عبارته قائالً« :يا لها من سنة أكرمنا الله
بها ،وقد انتهت بكل خري».
تبسم اإلبن وارتسمت عىل وجه األم مالمح الرضا
ونظر األب إليهام يف حنان ومودة.
هي  ..هي ..نفس األحداث التي حدثت للعائلة ولكن
كان لكل منهم رؤية مختلفة ونظرة متباينة عن اآلخر.
فإن نظرت إىل ماينقصك أو ماسلب منك وضاع ،تاه
حمد الله عن لسانك ،وغفلت عن نعمه الكثرية وآالئه
العديدة ،فدامئا وأبداً اشكروا ربكم لتدوم نعمكم .
اس َولَٰ ِك َّن
قال تعاىلَ }:وإِنَّ َربَّكَ لَ ُذو فَضْ لٍ َع َل ال َّن ِ
أَك َ َْثه ُْم َل َيشْ كُ ُرونَ {.

بقلم :

كامل محمودإبراهيم
نائب مدير التحرير
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إماراتية أنا

البيع والتداول

منتجاتنا من صنع أيدينا...
رحلة التاجر الصغير ليكون رجل أعمال كبير
عندمــا يرنــو إىل أســاعنا أن دولتنــا الحبيبــة ســتطلق
مرشوعـاً مــا ،فــأول مــا نتوقعــه أن املــروع بــا شــك
عظيــم وكبــر وفريــد ،هكــذا تعودنــا يف بلدنــا ،دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
وهنــا قــد يتبــادر إىل الذهــن ســؤال مــؤداه ،ومــاذا
عــن املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة؟ هــل انشــغالنا
باملشــاريع الكبــرة قلــل مــن االهتــام بهــذه
املشــاريع؟.
منتجات بنكهة إماراتية خالصة.

«املشــاريع الصغــرة واملتوســطة» مصطلــح متــداول يف
دولتنــا حيــث أولــت اهتاممــا لشــبابها مــن الجنســن
تشــجعهم عــى العمــل واإلنتــاج ومواكبــة التطــور
الرسيــع يف شــتى مناحــي الحيــاة ،حيــث اهتمــت
مبشــاريع شــبابنا اإلمــارايت لتصبــح منتجــات هــذه
املرشوعــات تلقــى القبــول واإلشــادة مــن جمهــور
املســتهلكني فهــي إماراتيــة الصنعــة والفكــرة والنكهــة.
إن هــذه املشــاريع متتــاز بســهولة تأسيســها فهــي ال
تحتــاج إىل رأس مــال كبــر أو تكنولوجيــا متطــورة
باإلضافــة لحزمــة مــن التســهيالت والدعــم مــن قبــل
حكوماتنــا الرشــيدة.
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من التاجر الصغير يولد رجل األعمال الكبير:

بــدأت الفكــرة مــن تشــجيع الفئــات العمريــة
الصغــرة عــى ابتــكار مــروع واملشــاركة يف معــارض
«التاجــر الصغــر» ،مــا كان لــه أكــر األثــر يف صقــل
شــخصياتهم وتشــجيعهم عــى االعتــاد عىل أنفســهم.
ومــن ثــم تطــورت الفكــرة لتصــل إىل «األرس املنتجــة»
والتــي تصنــع وتســوق وتبيــع منتجاتهــا مــن البيــت،
حيــث إنهــم يكتفــون بعــرض منتجاتهــم عــر مواقــع
التواصــل االجتامعــي ويروجــون لبضائعهــم املختلفــة،
لتصبــح هــذه مامرســة فعالــة للتســويق والربــح
واالنتشــار.
إن إقبــال شــبابنا اإلمــارايت عــى إنشــاء وابتــكار
مشــاريعهم الصغــرة واملتوســطة يــدل عــى الوعــي
االقتصــادي والحضــاري مــا يســهم يف تطويــر بالدنــا
اقتصاديــاً ،وتــزداد أمتنــا عــزة ورفعــة.
وأخـراً :عزيــزي الشــاب ..عزيزيت الشــابة ،بســواعدكم
وبأفكاركــم وطموحكــم وبدعــم قيادتنــا الالمحــدود
وصلنــا للفضــاء وأصبحنــا الرقــم ( )1عــى األرض
وبــإذن اللــه ســنظل محافظــن عــى مكاننــا ومكانتنــا
التــي اســتحققناها عــن جــدارة.

بقلم مريم الرميثي

القاضي عادل
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