حماية حق المؤلف على شبكة االنترنت
دراسة تحليلية مقارنة في القانونين الفرنسي واألمريكي

الدكتور عماد قطان
كلية القانون  -جامعة قطر
ملخ�ص البحث:
يختلف مفهوم ونطاق حق امل�ؤلف بني القانونني الفرن�سي والأمريكي حيث ينتمي كل منهما �إىل
عائلتني قانونيتني خمتلفتني .فبينما يعد �شخ�ص امل�ؤلف هو حمور حق امل�ؤلف يف القانون الفرن�سي،
ف�إنه باملقابل يعد امل�صنف وا�ستثماره هو مركز الثقل يف القانون الأمريكي.
ويف ع�صر املعلومات ومبواجهة التطور التقني ،وما ت�شكله �شبكة االنرتنت من خماطر على حق
امل�ؤلف ،ف�إن كال القانونني قد اتخذ خطوات ت�شريعية ملواجهة تلك الأخطار وذلك ب�سنه قوانني
خا�صة حلماية حق امل�ؤلف م�ستمدة من االتفاقيات الدولية التي عاجلت حماية حقوق امل�ؤلف يف
ع�صر املعلومات.
الهدف من هذا البحث بعد ا�ستعرا�ضنا للفرق بني مفهوم حق امل�ؤلف يف القانون الفرن�سي والقانون
الأمريكي� ،أن نبني كيف ميكن لقانونني ،ينتميان �إىل عائلتني قانونيتني خمتلفتني يف �أ�صولهما
ومفاهيمهما وم�صطلحاتهما� ،أن يواجها املعطيات اجلديدة والتطورات التقنية احلديثة ،وهل ميكن
لهذه املعطيات والتطورات �أن تكون عامل تقارب بني القانونني؟
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Abstract:
The concept and the scope of copyright between the French and American laws, is different. While the
author is focus of protection in French law, the work and its investment is the most important in American
law.
The development of technology, especially Internet posed a threat on copyright. Both laws had taken
legislative steps to address those risks and enacted special laws for the protection of copyright derived
from international conventions which dealt with the protection of copyright in the information age.
The objective of this research is to show how a two laws, belonged to two different legal families, can
faced with new technical developments, and if is it possible for these developments to be convergence
between the two laws?
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مقدمة
حق امل�ؤلف هو ذلك الفرع من القانون الذي ينظم حقوق امل�ؤلفني على م�صنفاتهم الإبداعية التي
تت�سم بالطابع الفردي ،والتي يتم �إنتاجها عن طريق ن�شاطهم الفكري ،والتي تو�صف عادة ب�أنها
�أدبية �أو مو�سيقية �أو م�سرحية �أو فنية �أو علمية �أو �سمعية-ب�صرية.1
يف واقع الأمر ،تقع على عاتق امل�ؤلف مهمة �شاقة تتمثل يف التوفيق بني م�صلحتني له متعار�ضتني:
الأوىل هي �أمنية هذا امل�ؤلف �أن يكون معروف ًا لدى �أو�سع �شريحة من اجلمهور مما يدفعه �إىل �أن ين�شر
ويوزع م�صنفه ،ويتحمل بالتايل خماطر �أن الن�سخ �أو االقتيا�س من هذا امل�صنف .وامل�صلحة الأخرى
للم�ؤلف هي رغبته �أن ُين�سب هذا امل�ؤلف �إليه وحده مما يدفعه �إىل االحتفاظ بهذا امل�ؤلف والرتدد يف
ن�شره .من جانب �آخر ،ف�إن الفائدة التي ميكن �أن جتنيها الدولة من ن�شر امل�ؤلف تقا�س بقدرته على
الت�أثري يف احلركة الثقافية والعلمية يف املجتمع.2
وال�س�ؤال املطروح هو هل تتخذ حماية امل�صنفات الفنية والأدبية �أ�سلوب ًا واحد ًا يف الأنظمة القانونية
املختلفة ،وهل حلق امل�ؤلف مفهوم واحد يف هذه الأنظمة القانونية؟
جواب ًا على الت�سا�ؤل ال�سابق نقول �إنه على الرغم من �أن قوانني حق امل�ؤلف يف النظامني القانونيني
الروماين اجلرماين والأجنلو�ساك�سوين ،3وهما النظامان القانونيان الرئي�سان يف العامل املعا�صر،
تقرتب من بع�ضها بع�ض ًا ،ف�إنه ميكننا القول �أن كال النظامني يتناول حقوق امل�ؤلف بطريقة و�أ�سلوب
فهم خمتلفني.
�إذا �أخذنا بالقانونني الفرن�سي والأمريكي كنموذجني بارزين ي�صلحان للمقارنة بني النظامني
القانونيني امل�شار �إليهما �آنف ًا ،جند �أن الأول يجعل من �شخ�ص امل�ؤ ِّلف مركز الثقل واملو�ضوع املركزي
والرئي�س لكل حماية قانونية ،4لذلك ف�إن جمرد �إبداع و�إنتاج عمل فكري مينح م�ؤلفه نوعني من
احلقوق معنوية ومادية ت�سمى بحقوق امل�ؤلف ( .)droits d’auteurباملقابل ،ف�إن املبد�أ ال�سائد يف القانون
الأمريكي هو �إن كل �إبداع يجب �أن يوجه بطبيعته �إىل اجلمهور ،ويجب على امل�ؤلف ،واحلالة هذه،
ولكي ي�ستفيد من حماية حمدودة ومينع كل �إعادة �إنتاج مل�صنفه �أن ينجز بع�ض الإجراءات ،وهذا ما
يعرف يف النظام الأجنلو�ساك�سوين بحق الن�سخ كرتجمة حرفية مل�صطلح (.5)copyright
من جانب �آخر ،يعد من �أهم التحديات التي يثريها جمتمع املعلومات  6بناء �إطار قانوين متما�سك
ومتوازن ي�ستوعب التغريات االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وي�ضمن يف الوقت نف�سه احلريات
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واحلقوق الأ�سا�سية للأفراد يف البيئة الرقمية .وحقوق امل�ؤلف �إحدى الأمور الأ�سا�سية التي تدخل
�ضمن هذا الإطار.
�إن ما يحتويه الع�صر الرقمي يتكون يف جزء كبري منه من امل�صنفات التي تدخل يف نطاق حماية
حقوق امل�ؤلف .وحتويل امل�صنفات العادية �إىل م�صنفات رقمية وو�ضعها على �شبكة االنرتنيت لت�صبح
مبتناول كل �شخ�ص .وبف�ضل هذه التقنيات احلديثة� ،أ�صبح ن�سخ املعلومات يتم ب�شكل �سريع جد ًا
وبنوعية عالية ،و�أ�صبح بالإمكان �إي�صالها �إىل كل مكان يف العامل وب�شكل غري حمدود.
هذه اخل�صائ�ص التي وفرتها و�سائل التقنية احلديثة ،وخا�صة ال�شبكة العنكبوتية (االنرتنيت)7
مكنت من اخرتاق حواجز الزمان واملكان .فهذه ال�شبكة ال تعرف احلدود وال يوجد لها تنظيم على
م�ستوى العامل حتى الوقت احلا�ضر ،وهذا ال يعني بطبيعة احلال وجود فراغ قانوين فهناك تنظيم
قانوين لها يف الكثري من بلدان العامل.
مع هذا التطور التقني ال�سريع والكبري �أ�ضحى حق امل�ؤلف مهدد ًا ب�إمكانية ن�شر امل�صنفات الأدبية
والفنية وتداولها عرب �شبكة االنرتنيت .ونتيجة لهذا التهديد ف�إن العديد من املحاوالت� ،سواء كانت
فنية �أم ت�شريعية ،مل تت�أخر يف الظهور �سواء على م�ستوى دويل � 8أو قطري.
ويف جمال حق امل�ؤلف يحق لنا �أن نت�ساءل :هل تكفي الت�شريعات القائمة حلماية هذا احلق؟ وهل هي
قادرة على ا�ستيعاب التطور الذي ح�صل يف تبادل املعلومات عن طريق �شبكة الإنرتنيت؟ وهل ت�شكل
تلك الت�شريعات عام ًال مقنع ًا �أو رادع ًا لأولئك الذين يريدون االعتداء على حق امل�ؤلف للآخرين
م�ستفيدين من الت�سهيالت التي تقدمها و�سائل التقنية احلديثة؟
يبدو لنا �أن املبادئ والقواعد القانونية حلق امل�ؤلف قابلة للتطبيق يف جمال الإنرتنيت ،ولي�س هناك
من حاجة �إىل ا�ستبدالها جملة وتف�صي ًال ،على الرغم من �أن بع�ض الأحكام بحاجة �إىل تعديل �أو
�إعادة ترتيب.
�إن الهدف من بحثنا هذا هو حماولة الإجابة على الأ�سئلة ال�سابقة من خالل درا�ستنا حلق امل�ؤلف يف
القانونني الفرن�سي والأمريكي ،و�أن نبني كيف ميكن لقانونني ينتميان �إىل عائلتني قانونيتني خمتلفتني
يف �أ�صولهما ومفاهيمهما وم�صطلحاتهما� ،أن يواجها املعطيات اجلديدة والتطورات التقنية احلديثة.
كل ما �سبق ٌيحتِّم علينا �أن َن ْع ِر َ�ض ملو�ضوعنا من خالل مبحثني اثنني :نخ�ص�ص �أولهما لدرا�سة

38

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

الإ�شكالية املتمثلة بوجود مفهومني خمتلفني حلق امل�ؤلف ،والأخطار التي متثلها التقنية احلديثة
عليه .و�سيخ�ص�ص املبحث الثاين لدرا�سة احللول الت�شريعية يف كال البلدين ملواجهة التطورات
التقنية احلديثة وما حتمله من حتديات حلماية حق امل�ؤلف.
املبحث الأول
�إ�شكالية العالقة بني حق امل�ؤلف والإنرتنيت
تتمثل �إ�شكالية العالقة بني حق امل�ؤلف ،يف كل من القانون الفرن�سي والقانون الأمريكي ،و�شبكة
الإنرتنيت يف نقطتني اثنتني :النقطة الأوىل هي وجود مفهومني خمتلفني حلق امل�ؤلف يف كل من
البلدين� ،أما النقطة الثانية فهي الآثار التي تخلفها التقنيات احلديثة وعلى الأخ�ص �شبكة الإنرتنيت
على حق امل�ؤلف.
املطلب الأول :اختالف مفهوم حق امل�ؤلف يف القانون الفرن�سي والقانون الأمريكي
يف فرن�سا ،ومنذ بدء تبلور مفهوم حق امل�ؤلف ،بدا وا�ضح ًا �أن النظرة التي كر�ست حق امل�ؤلف تختلف
عن مثيلتها يف القانون الأمريكي ،فالن�صو�ص الأوىل التي كر�ست حق امل�ؤلف وعلى الأخ�ص مر�سوم
عام  1791تعترب �أن �أكرث حقوق امللكية قدا�سة هي احلقوق الفكرية� .أما يف الواليات املتحدة ،وعند
املطالبة بحق امل�ؤلف املمنوح من الد�ستور الأمريكي لعام 9 ،1787ف�إن ما مت الرتكيز عليه هو ت�شجيع
التقدم العلمي والتقني وذلك مبنح امل�ؤلفني حقوق ًا ح�صرية على م�ؤلفاتهم ملدة حمددة ،وبالتايل ف�إن
كل الن�صو�ص والت�شريعات املتعلقة بحق امل�ؤلف يف كال النظامني القانونيني ت�ستمد روحها من هذين
املفهومني.
�إن وجه االختالف بني مفهومي حق امل�ؤلف يف كل من فرن�سا والواليات املتحدة الأمريكية ال يقت�صر
على ناحية واحدة ،بل ميتد لي�شمل نواحي عدة �سواء بالأ�صل التاريخي لكل منهما� ،أو يف �صاحب
احلق� ،أو يف م�ضمونهما:
�أو ًال -الأ�صل التاريخي :يف فرن�سا كان املر�سوم ال�صادر عام  1791هو �أول ن�ص يكر�س حق امل�ؤلف.
وقد اعترب هذا الن�ص حق امل�ؤلف من حقوق امللكية ،بل من �أكرث حقوق امللكية قدا�سة ،نظر ًا لأنه ثمرة
الفكر الإن�ساين .وقد �أ�شارت لذلك حمكمة النق�ض الفرن�سية يف حكم لها 10بقولها �أن للملكية الأدبية
والفنية اخل�صائ�ص نف�سها لأي نوع �آخر من �أنواع امللكيات .وت�ضيف حمكمة النق�ض �أنه على الرغم
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من �أن امل�صلحة العامة ت�شكل قيد ًا على مدة هذا النوع من امللكية� ،إال �أنها تعد ما ًال منقو ًال �سواء من
حيث قيمتها الأ�سا�سية� ،أو ما ينتج عنها ،وهي بالتايل ت�ضيف �إىل الناجت الإجمايل للمجتمع.
بعد الثورة الفرن�سية ظهرت �سبع قوانني بني عامي  1793-1791تعالج حق امل�ؤلف ،وبقيت هذه
القوانني نافذة حتى عام  ،1957حيث �صدر قانون يعد الأ�سا�س يف جمال حقوق امل�ؤلف ،لي�أتي قانون
 3متوز لعام  1985واملتعلق بامللحنني وامل�ستثمرين ،وبالربامج احلا�سوبية �إذا مت ت�سجيلها قانون ًا.
و�أخري ًا القانون رقم  579-92لعام  1992وهو قانون حماية امللكية الفكرية ،والذي تبنى فعلي ًا
ن�صو�ص القانونني ال�سابقني .11
باملقابل ،ويف الواليات املتحدة الأمريكية مت تكري�س حق امل�ؤلف يف الد�ستور الأمريكي والذي خ َّول
الكونغر�س ت�شجيع التقدم العلمي والفنون النافعة عرب منح �أ�صحاب االبتكارات حقوق ًا ح�صرية
على مبتكراتهم وكتاباتهم ،و�ضمان ًا ملدة حمددة عليها .12وجتدر الإ�شارة �إىل وجود العديد من
الت�شريعات املتعلقة بحق امل�ؤلف يف الواليات املتحدة ،مت جمعها �ضمن جمموعة واحدة (Copyright
 )Actوو�ضعت �ضمن املادة  17يف القانون االحتادي .13
وباملقارنة بني القانونني ،جند �أن حقوق امل�ؤلف يف القانون الفرن�سي يركز على �شخ�ص امل�ؤلف ويتجاهل
�إىل حد كبري امل�صلحة العامة املتمثلة باطالع اجلمهور على امل�صنفات الأدبية والفنية املختلفة .بينما
يركز القانون الأمريكي وقبل كل �شيء على م�ستثمر العمل الإبداعي .فهو ينظر �إىل الأمور من جانبها
االقت�صادي .ولعل هذا االختالف بني النظامني يعود �إىل تكييف حق امل�ؤلف فيهما :فبينما ُيك َّي ُف
حق امل�ؤلف يف فرن�سا على �أنه حق من احلقوق املعنوية �أو حق من احلقوق الل�صيقة بال�شخ�صية،
وبالتايل تتجه احلماية فيه �إىل ال�شخ�ص املبدع ،نرى باملقابل �أن حق امل�ؤلف يف القانون الأمريكي
له طابع اقت�صادي ،وعليه ي�ضفي هذا القانون احلماية على ال�شخ�ص الذي ي�ستثمر العمل الإبداعي
�أي امل�ستثمر .ونتيجة لذلك ينظر القانون الأمريكي �إىل امل�صنف 14على �أنه منتج جتاري بحت قابل
للتعامل ك�أي منتج �آخر ،وينظر �إليه القانون الفرن�سي كمنتج فكري بالدرجة الأوىل  .15و لعل خري
ما يدل على ذلك هو الرتجمة احلرفية مل�صطلح حق امل�ؤلف يف كل من اللغتني الإجنليزية والفرن�سية
والتي تنبئ �إىل حد كبري عن م�ضمونه ،فرتجمة امل�صطلح الفرن�سي ( )Droit d’auteurت�شري �إىل مكانة
امل�ؤلف يف النظام القانوين الفرن�سي ،يف حني �أن ترجمة امل�صطلح الإجنليزي (� )Copyrightأي حق
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الن�سخ ت�شري �إىل �أهمية حمل حق امل�ؤلف وا�ستثماره!..
ثانياً -امل�ؤلف �صاحب احلق :غني عن البيان �أن امل�ؤلف يف القانون الفرن�سي يحتل مكان ال�صدارة
فيه ،وهو ال يعرتف �إال لل�شخ�ص الطبيعي الذي �أبدع امل�صنف ،وال يعرتف بامللكية الأ�صلية لأ�شخا�ص
�آخرين �إال على �سبيل اال�ستثناء فقط .فقد ميز قانون امللكية الفكرية يف فرن�سا بني ثالث �أنواع
من امل�صنفات :النوع الأول هو م�صنفات التعاون �أو ما ي�سمى بامل�صنفات امل�شرتكة والتي تنتج من
�إبداع �شارك فيه العديد من الأ�شخا�ص الطبيعيني .والنوع الثاين امل�صنفات املركبة وهي عبارة عن
م�صنفات جديدة �أ�ضيفت �إىل م�صنف �سابق ولكن بدون اال�شرتاك مع م�ؤلف امل�صنف القدمي.
و�أخري ًا امل�صنفات اجلماعية التي مت ت�أليفها مببادرة من �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ،ويندمج عمل
امل�شرتكني يف الفكرة العامة لهذا العمل ،مع ا�ستبعاد �إمكانية ف�صل كل عمل من امل�شرتكني ومتييزه
على حدة .16
و�إذا ا�ستعر�ضنا الن�صو�ص التي تتناول امل�ؤلف يف القانون الفرن�سي جندها متثل خ�صائ�ص احلق
الذاتي على امل�صنف املعرتف به قانون ًا .وهذا احلق هو حق ح�صري يتمتع به امل�ؤ ِّلف طوال حياته،
وي�ستفيد منه الورثة بعد املوت �إىل فرتة زمنية ،لي�صبح امل�صنف بعدها حق ًا للجمهور .فهذا قانون
 1791يكر�س هذا احلق وين�ص على �أن امل�ؤلفات التي تعود لأ�شخا�ص �أحياء ال ميكن �أن يتم متثيلها
على امل�سارح العامة بدون �إذن خطي ور�سمي من قبل امل�ؤلفني حتت طائلة امل�س�ؤولية .وتن�ص املادة 5
منه على ورثة امل�ؤلف يتملكون م�ؤلفات مورثهم ملدة خم�س �سنوات بعد موت امل�ؤلفني .وكذلك يكر�س
قانون  19متوز لعام  1793احلق يف ا�ستثمار امل�صنفات .فامل�ؤلفني للم�صنفات الكتابية من كل نوع
والر�سامني يتمتعون طوال حياتهم بحق ح�صري يف بيع وعر�ض وتوزيع م�صنفاتهم �ضمن �أرا�ضي
اجلمهورية الفرن�سية� ،أو �أن يتنازلوا عن ملكيتها ككل او بجزء منها .وتن�ص املادة  2منه على �أن
ورثتهم �أو خلفهم يتمتعون بنف�س احلقوق ملدة ع�شر �سنوات بعد وفاتهم� .إن م�شرع هذين القانونني
قد اعترب حق امل�ؤلف حق ًا طبيعي ًا ،ودور امل�شرع هو �إبرازه وتكري�سه .لذلك فحق امللكية الأدبية والفنية
مل يكن حق ًا ابتدعه امل�شرع و�إمنا هو حق طبيعي .17
مل يرد �أي تعديل على الت�شريع الفرن�سي خالل القرن التا�سع ع�شر ،ولكن امللكية الأدبية والفنية هناك
�أخذت بعد ًا دولي ًا بتوقيع معاهدة برن لعام  1886والتي كر�ست و�أخذت بعني االعتبار حماية امل�ؤلفني
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واملبدعني و�أعمالهم نتيجة تداول �أعمالهم الإبداعية يف العامل .وقد جاء قانون � 11آذار لعام 1957
والذي قنن االجتهاد الق�ضائي يف قرن ون�صف بان �أ�ضفى احلماية على امل�ؤلفني �آخذ ًا بعني االعتبار
املعطيات التقنية واالقت�صادية احلديثة لأ�شكال الفانون كافة منذ ت�شريعات الثورة الفرن�سية.
�أما القانون الأمريكي فيمكننا القول �أن حق امل�ؤلف قد ن�ش�أ ل�صالح رب العمل �أو امل�ستثمر ،وهو
�صاحب حق امل�ؤلف يف هذا النظام ،لأن املبدع �أو املخرتع مل يكن بو�سعه فعل �شيء بدون تدخل
ال�شخ�ص الذي ا�ستثمر هذا العمل .وهذا امل�ستثمر قد يكون �شخ�ص ًا طبيعي ًا �أو �شخ�ص ًا اعتباري ًا،
خالف ًا للقانون الفرن�سي ،وهذا يعود �إىل ما يعرف بعقد �إجارة العمل �أو اخلدمة  .18وهذا العقد يعني
ب�أن امل�صنفات املنتجة يف �إطار العقود التي جتيز نقل احلقوق �إىل امل�ستثمر .وهذا املبد�أ ينظم �أي�ض ًا
�إمكانية التنازل الكلي عن احلقوق امل�ستقبلية ،وهذا ما يبدو �صعب ًا يف القانون الفرن�سي  ،19لأن ذلك
يرتبط بخ�صائ�ص احلق املعنوي للم�ؤلف ،حيث يت�صف هذا احلق ب�أنه م�ؤبد وغري قابل للت�صرف
وغري قابل للتقادم ،وذلك الرتباطه ب�شخ�ص امل�ؤلف .20
وقد ن�صت املادة ل  1-131من قانون امللكية الفكرية الفرن�سي ب�شكل وا�ضح ال لب�س فيه على �أنه ال
ميكن للم�ؤلف �أن يتنازل كلي ًا عن م�صنفاته امل�ستقبلية .وبالتايل ف�إن �أي �شرط يت�ضمن تناز ًال عام ًا
يف عقد ل�صالح رب العمل مينحه حقوق امل�ؤلف مل�صنفات عائدة لعامل لديه ،يعد باط ًال حتى ولو
كان ذلك يف معر�ض ممار�سته لوظيفته .وحتى يكون التنازل يف هذه احلالة �صحيح ًا فيجب �أن يكون
التنازل تدريجي ًا .وقد ق�ضت حمكمة النق�ض الفرن�سية يف ق�ضية لها �أن خا�صية عدم الت�صرف �أو
عدم التنازل تعد من النظام العام ،وبالتايل ف�إن ذلك يقت�ضي �أنه ال يجوز التنازل امل�سبق والكلي عن
حقوق امل�ؤلف ل�شخ�ص �آخر يف ا�ستخدام امل�صنف ،وتوزيعه ،وتعديله ،و�سحبه وانه حتى ولو مت ذلك
ف�إن ذلك لن ي�ؤدي �إىل �سلب امل�ؤلفني حقوقهم املعنوية على م�صنفهم .21
وتتلخ�ص وقائع هذه الق�ضية �أن م�ؤلفي وملحني �أغنية م�شهورة �أبرموا عقد ًا خولوا مبوجبه �شركة
�أعمال مو�سيقية با�ستثمار هذه الأغنية ب�شكل مبا�شر� ،أو �أن يعهدوا �إىل طرف ثالث با�ستثمار جزئي
وكلي لها ،وذلك من حيث كلمات الأغنية �أو املو�سيقى �أو كالهما مع ًا� ،أو �أن ت�شكل الأغنية كلي ًا �أو
جزئي ًا ملو�سيقى فيلم� ،أو عر�ض م�سرحي� ،أو برنامج �إذاعي �أو تلفزيوين �أو دعائي ،و�أو ب�أية و�سيلة
�أخرى غري م�شار �إليها يف العقد مع احلق الكامل يف اية �إ�ضافة �أو تعديل على هذه الأغنية .فيما بعد،
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مت التنازل من قبل ال�شركة املتعاقدة �إىل �شركة �أخرى عن كامل احلقوق امل�شار �إليها يف العقد ،لتقوم
الأخرية بعد ذلك با�ستخدام مو�سيقى الأغنية مع �أغنية �أخرى �أذيعت يف حمطات فرن�سية عدة .وقد
اعترب م�ؤلفو الأغنية �أنه مل يتم احرتام م�صنفهم ،حيث مت ت�شويهه ،وقد ا�ستجابت حمكمة النق�ض
ملطلبهم واعتربت �أن التنازل الكلي وامل�سبق للم�ؤلفني وامللحنني حلقوقهم يف ا�ستثمار وا�ستخدام حلن
وكلمات الأغنية ،ال يعني التنازل عن حقهم املعنوي على م�صنفهم واملطالبة بالتعوي�ض يف حال عدم
احرتامه من قبل امل�ستثمرين .22
باملقابل ،ف�إن قانون امللكية الفكرية قد ن�ص على بع�ض اال�ستثناءات على ما �سبق حيث �إنه ميكن
ل�شركات الن�شر والتوزيع حلقوق امل�ؤلف �أن تتعاقد مع مقاولني ب�أن ميثلوا تلك ال�شركات مب�صنفات
ال�شركة احلا�ضرة وامل�ستقبلة (املادة ل  18-132من قانون امللكية الفكرية الفرن�سي) .وكذلك ف�إن
اتفاق التف�ضيل الذي يعقد بني امل�ؤلف والنا�شر واملتعلق بالتنازل عن حقوق امل�ؤلف على امل�صنفات
امل�ستقبلية يعد �صحيح ًا �إذا كان يف حدود خم�سة م�صنفات (املادة ل .)4-132
�إن امل�صنف الذي يتم �إبداعه يف �إطار عقد �إجارة العمل هو امل�صنف الذي يبدعه �أحد العاملني
يف �إطار عقد عمله .وهو كذلك امل�صنف الذي ي�ستخدم �ضمن م�صنف جماعي� ،أو كجزء من فيلم
�سينمائي� ،أو من م�صنف �سمعي ب�صري �أو كرتجمة ..وذلك �إذا ما اتفق الطرفان �صراحة يف
وثيقة مكتوبة ،وموقع عليه من قبلهما على �أن امل�صنف يعد عم ًال مت بناء على عقد �إجارة .23وحق
امل�ؤلف على م�صنف حممي مملوك ًا ب�صفة �أ�صلية مل�ؤلف امل�صنف املذكور� ،أما امل�صنفات التي يتم
ت�سجيلها على �أ�سا�س عقد الإجارة ف�إن حق امل�ؤلف يكون لرب العمل �أو لكل �شخ�ص يتم �إنتاج امل�صنف
مل�صلحته.24
ويبدو لنا من الأهمية �أن ن�سلط ال�ضوء على مفهوم امل�صنفات ال�سينمائية يف القانون الفرن�سي ،والتي
تعد جزء ًا من امل�صنفات ال�سمعية الب�صرية ،فقد ن�صت املادة ل  2-112من قانون امللكية الفكرية
الفرن�سي �أنه ت�سمى م�صنفات �سمعية ب�صرية كل من امل�صنفات ال�سينمائية وامل�صنفات الأخرى
التي تتكون من م�شاهد متحركة ل�صورة مرتافقة ب�صوت �أو بدون �صوت .ويحتاج �إن�شاء امل�صنفات
ال�سينمائية �إىل مدة زمنية ي�ساهم خاللها وعلى مراحل ،عدد كبري من الأ�شخا�ص يف �إبداع و�إنتاج
هذا امل�صنف � .25إال �أن الت�سا�ؤل يثور حول طبيعة هذه امل�صنفات ،فهل هي م�صنفات جماعية
(� ،)œuvres collectivesأم م�صنفات م�شرتكة ()œuvres de collaboration؟
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تكون امل�صنفات م�شرتكة عندما ي�ساهم جمموعة من الأ�شخا�ص الطبيعيني بتقدمي كل منهم عمل
ي�ؤدي يف النهاية �إىل �إن�شاء م�صنف جديد مركب من م�ساهمات و�أعمال ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،وبحيث
ميكن متييز عمل كل منهم ب�شكل م�ستقل� .أما امل�صنف اجلماعي فين�ش�أ مببادرة من �شخ�ص طبيعي �أو
معنوي يقوم بن�شر هذا امل�صنف با�سمه وحتت �إ�شرافه بحيث متتزج م�ساهمات الأ�شخا�ص امل�شاركني
وال ميكن بالتايل متييز عمل كل منهم ب�شكل م�ستقل عن جمموع امل�صنف.26ويعد القانون الفرن�سي
امل�صنفات ال�سينمائية م�صنفات م�شرتكة  ،27فهي تفرت�ض م�شاركة فعالة من الأ�شخا�ص امل�ساهمني
يف امل�صنف لإخراج امل�صنف كعمل متكامل.
وتعد م�س�ألة حتديد من يتمتع ب�صفة امل�ؤلف من �أهم امل�سائل التي تثار يف امل�صنفات ال�سينمائية،
لذلك و�ضعت املادة ل  7-113من قانون امللكية الفكرية قائمة من خم�سة م�ؤلفني مفرت�ضني يف
�أي م�صنف �سينمائي ،وهم كاتب ال�سيناريو (الفكرة املكتوبة للفيلم) ،كاتب احلوار ،امل�ؤلف الذي
جعل الن�ص مالئما للفيلم ال�سينمائي ،م�ؤلف املو�سيقى ،املخرج  .28ويالحظ على هذا الن�ص �أنه
قد ا�ستبعد املنتج من عداد امل�ؤلفني املفرت�ضني للم�صنف ال�سينمائي ،وذلك على خالف القانون
الأمريكي ،فاملنتج يف القانون الفرن�سي ي�ستثمر لي�س ب�صفته م�ؤلف ًا ،على اعتبار �أنه غالب ًا ما يكون
املنتج هو �شخ�ص معنوي (�شركة �إنتاج) ،وبالتايل فهي م�ستبعد حكم ًا من �صفة امل�ؤلف ،على �أن ذلك
ال مينع يف حال كان املنتج �شخ�ص ًا طبيعي ُا �أن ي ّدعي �صفة امل�ؤلف �إ�ضافة �إىل كونه م�ستثمر ًا ،وذلك يف
حال قدم جمهود ًا فكري ًا �إىل الفيلم الذي �أنتجه .29
ويتمتع امل�صنف ال�سينمائي بنوعني من احلماية ،فمن جهة يتمتع امل�ؤلفون جميعهم باحلق املعنوي على
م�صنفهم والذي يتمثل ب�أن ين�سب العمل الذي �ساهم به يف امل�صنف له ،على �أن طبيعة امل�صنفات
ال�سينمائية �أدت بامل�شرع الفرن�سي للن�ص يف املادة ل  5-121من قانون امللكية الفكرية على ان
احلقوق املعنوية للم�ؤلفني يف هذه امل�صنفات ال متار�س �إال بعد �أن يكتمل امل�صنف� ،أي بعد �إجناز
الن�سخة النهائية باالتفاق بني خمرج ومنتج امل�صنف .ومن جهة �أخرى يتمتع امل�ؤلفون باحلقوق املالية
والتي ن�صت عليها املادة ل  3-113ب على �أنه يتوجب على م�ؤلفي امل�صنف ال�سينمائي مبمار�سة
حقوقهم املالية عرب اتفاق عام ي�ؤدي �إىل �إبرام عقد ا�ستثمار يوقع عليه جميع م�ؤلفي امل�صنف.
�إن الت�سا�ؤل حول مكانة امل�ؤلف يف كال القانونني يقودنا ب�شكل طبيعي �إىل �إلقاء نظرة على م�ضمون
حق امل�ؤلف فيهما.
44

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

ثالثاً -م�ضمون حق امل�ؤلف :مينح حق امل�ؤلف �صاحبه يف كال القانونني الفرن�سي والأمريكي امتيازات
مالية ،يف حني �أن احلق املعنوي ال مينحه �إال القانون الفرن�سي فقط.
وامل�صنفات املحمية يف القانون الفرن�سي هي كل عمل �إبداعي ميكن �أن يتمتع بحماية حق امل�ؤلف من
اللحظة التي يعترب فيها �أ�صي ًال .وقد عددت املادة ل 2-112من قانون امللكية الفكرية امل�صنفات التي
تتمتع باحلماية من كتب ومن�شورات و�أعمال �أدبية وفنية وعلمية وم�ؤمترات و�أعمال مو�سيقية و�سينما.
ف�ض ًال عما �سبق ،ميكن �إ�ضافة �أعمال �أخرى �إىل القائمة ال�سابقة فهي لي�ست قائمة ح�صرية ،فقد
�أ�ضفى الق�ضاء الفرن�سي حماية حق امل�ؤلف على �أعمال مل ترد يف هذه القائمة مثل امل�صنفات ال�سمعية
الب�صرية املتعددة الو�سائط  ،30واملواقع االلكرتونية على االنرتنت � ،31أو على عرو�ض الأزياء .32
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن عن�صر الأ�صالة واالبتكار املطلوب يف امل�صنف املحمي ،يرتبط ب�شخ�ص
امل�ؤلف ،وبالتايل ف�إن العمل الإبداعي وفق ًا للمفهوم الأمريكي حلق امل�ؤلف �أكرث �سهولة للتحديد حيث
�إن امل�صنف الإبداعي هو كل عمل ال ي�شكل �صورة عن عمل �إبداعي �سابق ،والذي يظهر حد ًا �أدنى من
اجلهد الفكري.
وقد ن�صت املادة (ل  )1-123من قانون امللكية الفكرية يف فرن�سا على منح احلق احل�صري للم�ؤلف
يف ا�ستثمار م�صنفه حتت �أي �شكل كان هذا امل�صنف ،ويف ا�ستغالله مالي ًا .هذه امليزات املالية التي
منحها القانون الفرن�سي تت�صف ب�أنها قابلة للتنازل والتحويل عن طريق التعاقد من امل�ؤلف �إىل
الغري .وهذه احلقوق املالية تتمثل بحق اال�ستثمار الذي يخول امل�ؤلف ب�أن يجيز �أو مينع كل ا�ستثمار
على م�صنفه وب�أي �أ�سلوب كان ،و�أن �أي ا�ستثمار لهذا امل�صنف بدون �إذنه يعد جرم ًا ي�ستوجب العقاب
 .33وهذا اال�ستثمار ميكن �أن يتم من قبل امل�ؤلف �أو من قبل الغري بعد �إذن امل�ؤلف ،ويف هذه احلالة
يجب �أن تكون موافقته خطية .وهذا الغري يعد خلف ًا خا�ص ًا للم�ؤلف ،وهو �إما ان يكون نا�شر ًا �أو
منتج ًا .34وحق اال�ستثمار يق�سم بدوره �إىل حقني� :أولهما حق �إعادة الإنتاج والذي يتعلق بالإجراءات
املادية التي يتم اتخاذها على امل�صنف لإي�صاله �إىل اجلمهور ب�شكل غري مبا�شر وذلك كالطباعة
�أو الت�صوير �أو الت�سجيل  .35وثاين هذين احلقني حق التمثيل والذي مي ّكن من �إي�صال امل�صنف
ب�شكل مبا�شر للجمهور عرب �أية و�سيلة كتقدميه للجمهور� ،أو �إذاعة امل�صنف عرب الإذاعة .واملعيار
يف التمييز بني الفئتني املتفرعتني عن احلق املايل� ،أي التمثيل و�إعادة الإنتاج هو ال�سيطرة على
املحل املادي للم�صنف .فعندما تكون هناك �سيطرة مادية على امل�صنف فهو احلق يف �إعادة الإنتاج،
ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

45

وعندما ال تكون هناك �سيطرة مادية فنكون ب�صدد حق التمثيل.
يوجد كذلك نوعان من اال�ستثمار املايل :ا�ستثمار مبا�شر يح�صل امل�ؤلفون من خالله على دخل
مبا�شر يدفع لهم عادة من قبل امل�ستهلكني( ،كالكتب والأقرا�ص املمغنطة� ،)...أو عرب و�سيط (مثل
�شراء حقوق و�سائل الإعالم املرئية من قبل املوزعني) .وا�ستثمار غري مبا�شر ال يكون العائد فيها من
امل�ستهلكني الذين ي�شرتون امل�صنفات �أو الربامج ،و�إمنا عرب �آليات �أخرى غري مبا�شرة ،مثل العائد
الناجت عن �إعارة الكتب من مكتبة عامة.
�أما ما يتعلق باحلماية املالية حلق امل�ؤلف يف القانون الأمريكي ،ف�إنه قريب من نظريه القانون الفرن�سي
ب�إ�ضفائه احلماية القانونية على �أ�صحاب امل�صنفات الأ�صليني� ،سواء كانت هذه امل�صنفات �أدبية� ،أم
فنية �سينمائية� ،أم مو�سيقية� ،أم �أعمال فنية .وهذه احلماية تن�صرف �إىل امل�صنفات املن�شورة وغري
املن�شورة .وب�شكل عام مينح القانون الأمريكي ل�صاحب احلق على امل�صنف �سلطة ممار�سة� ،أو تخويل
الغري احلق يف ممار�سة ت�صرفات عديدة وهي� :إعادة انتاج امل�صنف� ،إعداد امل�صنفات امل�شتقة من
امل�صنف الأ�صلي ،توزيع ن�سخ من امل�صنف �إىل اجلمهور (بيع� -إيجار� -إعارة -تنازل )...مهما يكن
�شكل هذا التوزيع ،متثيل هذا امل�صنف �أمام اجلمهور باتباع �إجراءات معينة.
�أما العن�صر الثاين الذي مييز حق امل�ؤلف هو وجود م�صالح غري مالية للم�ؤلف مرتبطة ب�شخ�صه،
وهذه امل�صالح غري املالية للم�ؤلف يجب حمايتها ،وبالتايل منع ا�ستخدام للم�صنف بدون �إذن من
م�ؤلفه� ،سواء كان هذا اال�ستخدام ي�سبب �ضرر ًا �أم ال.
ولقد �أوىل القانون الفرن�سي مكانة متميزة للحق املعنوي وذكره قبل احلق املايل ،فقد ن�صت املادة
(ل 1-111-الفقرة الثانية) من قانون امللكية الفكرية على �أن حقوق امللكية التي تقع على �أ�شياء غري
مادية تت�ضمن مزايا وحقوق لها طابع فكري ومعنوي.
واحلق املعنوي يتميز بخ�صائ�ص عديدة  36تتمثل يف احرتام ا�سم امل�ؤلف و�صفته ،مل�صنفه وكذلك
عدم قابلية هذا احلق للتجزئة �أو احلجز �أو ال�سقوط بالتقادم....
ويتفرع عن احلق املعنوي �أن امل�ؤلف هو الذي ي�سمح ويقرر متى ميكن ن�شر م�صنفه ،وكذلك ميلك حق
ن�سب هذا امل�صنف �إليه ،وهذا الأمر يكون مهم ًا عند ا�ستثمار امل�صنف من قبل الغري .ومن حقه �أي�ض ًا
�أن يعرت�ض على �أي تعديل �أو حتريف� ،أو حتوير مل�صنفه .وللم�ؤلف �أن ي�سحب م�صنفه من الأ�سواق �إذا
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حلقه �ضرر من توزيع هذا امل�صنف .و�أخري ًا له �أن يدفع كل اعتداء على �سمعته و�شرفه.
�أما يف الواليات املتحدة الأمريكية ،فال يوجد تنظيم متكامل لقواعد موجودة �ضمن قوانني حق
امل�ؤلف تعنى باحلق املعنوي ،و�إمنا اعرتفت حماكمها ببع�ض االمتيازات التي ميكن �أن تدخل حتت
مفهوم احلق املعنوي كاحلماية من املناف�سة غري امل�شروعة ،واحلماية من الت�شويه عند ن�شر امل�صنف
يف طبعة تختلف كلي ًا عن الأ�صل .37
وبان�ضمام الواليات املتحدة الأمريكية �إىل اتفاقية برن  38مت تعديل الت�شريع االحتادي هناك ليتوافق
مع �أحكام االتفاقية والتي متنح امل�ؤلف احلق يف ن�سبة م�صنفه �إليه ،وكذلك احرتام م�صنفه ب�شرط
�أن يكون هناك اعتداء على �شرفه و�سمعته ،وهذا احلق يكون ملدة حمددة .39
ويبدو �أن القانون الأمريكي قد اقرتب من القانون الفرن�سي يف هذه النقطة� ،إذ مت البدء يف الواليات
املتحدة الأمريكية االعرتاف باحلق الأدبي كما فعلت ذلك واليتا كاليفورنيا ونيويورك حيث �أ�صدرتا
ت�شريع ًا خا�ص ًا يكر�س حق امل�ؤلف ب�شقيه املايل والأدبي فيما يتعلق بامل�صنفات املرئية للفنانني لعام
 .40 ،1990وكذلك كر�س احلق الأدبي للفنانني �ضمن قانون فيدرايل يف جمال امل�صنفات ال�سينمائية،
مما ي�سمح اليوم لكتاب ال�سيناريو الأمريكيني باملطالبة مبكانة مميزة مل تكن ممنوحة لهم من قبل
يف حال �إعادة وجتديد الأفالم.
�أما امل�شرع الفرن�سي فقد و�ضع حدود ًا يف قانوين  ،1957و 1985للحق الأدبي للم�ؤلف .ف�إعطاء مدى
وا�سع للحق الأدبي يتعار�ض ،يف الواقع ،مع العوامل االقت�صادية للإنتاج ال�سمعي الب�صري .وكي
نتجنب �إقدام م�ؤلف فيلم ما على عرقلة �إنتاج الفيلم فقد ن�صت املادة (ل )6-121 -من قانون
امللكية الفكرية الفرن�سي على منع امل�ؤلف من االعرتا�ض على امل�ساهمة يف الفيلم من قبل �آخرين
وذلك حتى االنتهاء منه .ف�ض ًال عما �سبق ،ف�إن مفهوم امل�صنف اجلماعي كما �أ�سلفنا والذي عرفته
املادة ( )2-113من القانون بقولها �أنه عندما يتخذ �شخ�ص ما املبادرة يف �إن�شاء م�صنف ي�شارك
فيه �آخرون ،وكان من الع�سري التمييز بني هذه امل�شاركات يف هذا امل�صنف وملكيته ،ف�إن لكل �شخ�ص
من ه�ؤالء كامل حقوق الت�أليف ،وهذا يعني �أن مفهوم حق امل�ؤلف على النموذج الفرن�سي قد مت تقييده
 .41ولو طبقنا هذا املفهوم على االنتاج ال�سمعي الب�صري ،ف�إن ذلك يعني �أنه من املمكن للمنتجني
�أن يكونوا هم فقط �أ�صحاب حقوق امل�ؤلف مادية كانت �أم معنوية ،و�أن لهم مطلق احلرية با�ستخدام
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هذا العمل من قبلهم دون �أخذ موافقة امل�ؤلفني الآخرين .ف�ضال وتعد ق�ضية ترينر Turnerوالتي ق�ضت
فيها حمكمة النق�ض الفرن�سية مثا ًال بارز ًا على االختالف بني مفهومي حق امل�ؤلف يف كل من فرن�سا
والواليات املتحدة الأمريكية  .42ففي فرن�سا ال يتمتع ب�صفة امل�ؤلف ال�شخ�ص املعنوي ك�شركة �أو
غريها ،ويتمتع بها فقط ال�شخ�ص الطبيعي والذي بالتايل ف�إنه هو وحده من يتمتع باحلق املعنوي
على م�صنفه� .أما القانون الأمريكي ف�إنه يقرر �أن امل�ؤلف هو من ي�ستثمر امل�صنف وبالتايل ميكن �أن
يكون �شخ�ص ًا معنوي ًا ك�شركة �إنتاج �أو ا�ستوديو �أفالم ،وهو يتمتع بكافة احلقوق عليه حيث ال وجود ملا
ي�سمى باحلق الأدبي كما هو احلال يف القانون الفرن�سي.
تتلخ�ص هذه الق�ضية ب�أنه قد عهد �إىل �شركة انتاج  MGMبا�ستثمار فيلم غابة الإ�سفلت 43من �إخراج
«جون هيو�ستون» ،وت�أليف «بن مادو» .هذا الفيلم مت حتويله من فيلم �أبي�ض و�أ�سود �إىل فيلم ملون ،ومت
عر�ضه يف القناة اخلام�سة يف فرن�سا .وقد رفع م�ؤلف الفيلم وورثة خمرجه الدعوى �ضد ال�شركة يف
فرن�سا ،على اعتبار �أن حتويل الفيلم مت دون موافقتهما ،و�أن هذا خمالف مليزات احلق الأدبي على
هذا الفيلم ح�سب القانون الفرن�سي الواجب التطبيق يف هذه احلالة نظر ًا لعر�ض الفيلم يف فرن�سة.
وقد قررت حمكمة البداية (يف فرن�سا) �أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الأمريكي حيث مت
التعاقد بني م�ؤلف الفيلم وخمرجه من جهة وبني ال�شركة املنتجة من جهة اخرى ،ومت رف�ض الدعوى
على �أ�سا�س �أن القانون الأمريكي ال يعرتف للم�ؤلف وللمخرج باحلقوق الأدبية يف الفيلم ،و�أن احلقوق
جميعها تعود �إىل م�ستثمر الفيلم «ترينر» وفق ًا لعقد الإجارة املعمول به يف القانون الأمريكي والذي
ين�ص على نقل كافة احلقوق على الفيلم من خمرجه �إىل �شركة الإنتاج ،و�أم من حق هذه ال�شركة �أن
تقوم بتلوين الفيلم دون الرجوع �إىل املخرج ،وقد �صدقت حمكمة اال�ستئناف هذا احلكم مما �أثار
جد ًال عنيف ًا يف الأو�ساط القانونية الفرن�سية �أدى يف نهاية املطاف �إىل ف�سخ حكم حمكمة اال�ستئناف
من قبل حمكمة النق�ض التي قررت ب�أن القانون الفرن�سي هو القانون الواجب التطبيق وبالتايل ف�إن
تنازل امل�ؤلف عن حق ا�ستثمار الفيلم ال يعني التنازل عن حقه الأدبي ،وان هذا يعد من النظام العام
يف القانون الفرن�سي ،لذلك ف�إن تلوين الفيلم من قبل ال�شركة دون �إذن املخرج يعد اعتداء على هذا
احلق .44
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املطلب الثاين� :أثر انت�شار امللفات الرقمية على حق امل�ؤلف
تتميز �شبكة االنرتنت كو�سيلة ات�صال عاملية ،ب�أنها قادرة على الو�صول �إىل عدد غري حمدود من
النا�س ب�آن واحد ،وب�أقل النفقات ،وبدون قيود زمانية �أو مكانية  .45هذه اخل�صائ�ص توفر بيئة
مالئمة لتوزيع امل�صنفات الرقمية ب�شكل مياثل لتوزيعها ب�شكل مادي .وحتويل حمتويات امل�صنف �إىل
�شكل رقمي ،مع �إمكانية �إي�صالها وتوزيعها بتقنيات حديثة ي�شكل ثورة وحتديات ميكن �أن يكون لها
انعكا�سات �إيجابية يف �سوق العمل.
�إن حتويل امل�صنف من م�صنف عادي يت�ضمن ن�ص ًا �أو ت�سجي ًال �أو �صورة يعني بب�ساطة حتويل نلك كله
�إىل �سل�سلة �أرقام .وهذه التقنية يتم اتباعها منذ عام  1980عرب ما ي�سمى بالقر�ص املمغنط .وهذه
التقنية تت�صف بعدة مزايا وخ�صائ�ص هي التي ميكن �أن ت�شكل �صعوبة �إ�ضافية عند تطبيق قوانني
حق امل�ؤلف ،نظر ًا ملا ميكن تخزينه من كم هائل من املعلومات على قر�ص �صغري 46عن طريق حتويل
الن�صو�ص املوجودة يف جملدات �إىل �أرقام وجعلها يف متناول اليد ،ويف �أ�ضيق م�ساحة ممكنة.
ميزة �أخرى للملفات الرقمية تتمثل يف �سهولة االطالع عليها والرجوع �إليها .فمحركات البحث ت�سمح
لنا ،وخالل عدة ثوان ،بالبحث يف ن�صو�ص تبلغ ماليني ال�صفحات عن كلمة �أو جملة ،ويف ت�صنيفها
بال�شكل الذي نراه ،وب�سهولة فائقة.
ميزة ثالثة ت�ضاف �إىل ما �سبق ذكره وهي �إعادة �إنتاج املعلومات وا�ستخدامها يف كل حلظة .فيمكن
اقتبا�س وا�ستخدام �أجزاء من الن�صو�ص� ،أو �أخذ ن�سخة كاملة عنها يف حلظات ،وبدون �أية �أخطاء.
وال يقت�صر ذلك على الن�صو�ص بل يتعداه �إىل ال�صوت وال�صورة �سواء كانت ثابتة �أم متحركة .ويلحق
بهذه امليزة القدرة على املزج والرتكيب بني ن�صو�ص خمتلفة �أو �صور ،وميكن ن�سخ جزء من ن�ص
وو�ضعه يف ن�ص �آخر ليكون هناك ن�ص جديد يف حلظات...
هذه امليزات تربز ب�شكل كامل و�صارخ �إذا ما مت و�ضعها على �شبكة االنرتنيت ،حيث ميكن ملاليني
النا�س �أن ي�صلوا �إىل امللفات وب�سرعة كبرية ،و�أن تقوم بن�سخها وحتميلها وب�شكل ال نهائي ،وبدون
متييز امل�صنفات املن�سوخة عن امل�صنفات الأ�صلية ،وكذلك تعديل وحتوير وحتريف تلك امل�صنفات.
ولعل ذلك هو الأثر الأهم الذي يرتكه الع�صر الرقمي على حق امل�ؤلف.
�إن حتميل امللفات ( )Downloadيعني نقل املعلومات من برامج ،ومعطيات ،و�صور ،و�صوت ،وفيديو
من حا�سب �إىل �آخر عرب قناة ات�صال معينة .وميكن القول ب�أن هناك طرق عديدة لالت�صال ،لعل
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�أهمها ما يدعى ب «الت�شاركية بامللفات» �أو ( 47 )P2Pوهي نظام ات�صال عرب �شبكة االنرتنيت والتي
ت�سمح بو�ضع جمموعة من امللفات ،ومن كل نوع ،ومبتناول جميع مت�صفحي االنرتنيت.
وتعتمد تقنية ( )P2Pعلى امكانية جهاز احلا�سب من جهة ،وعلى �سرعة خط االنرتنيت من جهة
�أخرى .وهذه التقنية تق�سم �إىل تقنية ب�سيطة ( ،)Pure P2Pوتقنية مركبة ( .)Hybride P2Pوتتميز
التقنية الأوىل ب�أن مت�صفحي االنرتنيت يتوا�صلون بدون و�سيط ،فيتم نقل امللفات بالتايل من �شخ�ص
لآخر مبا�شرة .على �أن هذه التقنية ال يوجد فيها خمدم لإدارة امللفات التي ميكن حتميلها ،وعليه
ف�إن عدد امل�ستفيدين من هذه اخلدمة ال يتجاوز اثنان �أو ثالثة �أ�شخا�ص يف وقت واحد� .أما التقنية
املركبة فهي �أكرث تعقيد ًا ،فهناك خمدم مركزي وظيفته تقدمي معلومات للأ�شخا�ص الراغبني
بتحميل امللفات املختلفة ،وتزويدهم بعناوين الأ�شخا�ص الذين يعر�ضون امللفات التي ميكن حتميلها،
وهذه التقنية ت�شكل ،ح�سب العديد من الدرا�سات ،تهديد ًا حقيقي ًا حلق امل�ؤلف للفنانني واملنتجني.
فمنذ برنامج “ناب�سرت” ( 48)Napsterعام  1999وحتى الوقت احلا�ضر ف�إن هذا النوع من الربامج
ي�شهد تطور ًا مذه ًال بحيث �إنه ال ميكننا �أن ن�شكل قائمة منها ،فمنها اليوتيوب و�شبكات التوا�صل
االجتماعي من الفي�سبوك وتويرت وان�ستغرام ..على �أن ما يجمع بينه �أن هذه الربامج تتحول �شيئ ًا
ف�شيئ ًا �إىل ظاهرة ت�شكل خطورة على حق امل�ؤلف.
تقنية ناب�سرت ( :)Napsterكما �أ�سلفنا ف�إن تقنية «ناب�سرت» والتي تعرف بنظام امللفات الت�شاركية
ت�سمح لأجهزة الكمبيوتر املرتبطة ببع�ضها عن طريق االنرتنت بخلق جمموعة من ال�شبكات بني
هذه الأجهزة لتبادل امللفات فيما بينها ودون املرور مبخدم مركزي ،مما �أدى يف النهاية �إىل حظر
«ناب�سرت» نظر ًا خلطورته على حق امل�ؤلف .49
بعد حظر ناب�سرت ظهر اجليل الثاين والثالث منه والذي اعتمد على برجميات �أكرث ب�ساطة حيث
ات�شرت وب�شكل الفت �شبكات تتيح الت�شارك بامللفات املو�سيقية وب�أنواع �أخرى من امللفات بني �أجهزة
كمبيوتر وب�شكل مبا�شر وب�سيط حيث يتم ت�شغيل الربجميات ب�شكل متزامن ومن ثم يتم حتديد
امللفات التي �سيتم الت�شارك بها ،ويبدي الطرف الآخر ر�ضاه عن التبادل لتبد�أ بعدها عملية حتميل
امللفات من جهاز �إىل �آخر �أو �إىل �أكرث من جهاز.
ويحق لنا �أن نت�ساءل ،هل تقنية (� )Napsterأو غريها من التقنيات الأخرى غري �شرعية بحد ذاتها؟
ال ميكن الإجابة على هذا ال�س�ؤال �إال بعد ا�ستيعاب الطريقة التي تعمل بها تقنية ( : )Napsterفهذه
50

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

التقنية لي�ست مو�ضع ت�سا�ؤل عندما يتم تبادل ملفات غري حممية من خالل قوانني حق امل�ؤلف ،كتلك
التي �أ�صبحت يف متناول اجلمهور .ولكن عندما يتم تبادل ملفات م�شمولة باحلماية ،عندها ت�صبح
التقنية غري �شرعية ...فاالعتداء على حق امل�ؤلف يكون بتحميل امللفات بدون موافقة �أ�صحاب حقوق
امل�ؤلف عليها ،وهنا يكمن االعتداء على اجلانب املايل حلق امل�ؤلف ،وهو االعتداء الرئي�س الذي يتمثل
يف توزيع امل�صنفات .من جهة �أخرى ،فهناك اعتداء على احلق املعنوي حيث �إن معظم امللفات التي
يتم تبادلها عرب االنرتنيت هي ملفات خمتلفة عن امللفات الأ�صلية ،وهذا االختالف قد يكون مادي ًا
ب�شكل تعديل �أو حتوير �أو ت�شويه �أو حتريف يف امللف ،مما يعني اعتداء على حق ن�سبة امل�صنف �إىل
امل�ؤلف ،و�أ�صحاب احلقوق املجاورة لأنه ال يعرف غالب ًا من هو امل�ؤلف الأ�صلي لتلك امللفات .وكمثال
على ذلك ادعاء مت�صفح االنرتنيت �أنه �صاحب �أحد امللفات الت�شاركية.
�أما فيما يتعلق باختالف الن�سخ الت�شاركية عن الن�سخة الأ�صلية فال يعني ذلك حتريف �أو تغيري
فيها ،فهي يف حقيقة الأمر ملفات ال تتطابق حمتوياتها مع عنوانها .وكمثال على ذلك االدعاء ب�أن
�أحد امللفات ال�صوتية هو ملف فيديو .ففي هذه احلالة ال يوجد اعتداء �إال على احلق املعنوي للم�ؤلف
والذي مت الت�شارك على م�ؤلفه .ويف كل الأحوال ي�ستطيع امل�ؤلف يف احلالة ال�سابقة االدعاء ب�أنه قد مت
ا�ستخدام ا�سمه �أو عنوان م�ؤلفه ب�شكل خمالف للواقع ،و�أن يطلب بناء على ذلك تعوي�ض ًا عن ال�ضرر
الذي حلقه جراء هذا اال�ستخدام.
�إن تبادل امللفات عرب االنرتنيت ي�ؤدي ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �إىل ت�ضرر م�صالح املنتجني
وامللحنني وامل�ؤلفني ،وذلك عن طريق انخفا�ض �أرقام املبيعات لأعمالهم وم�صنفاتهم� ،سواء منها
يف ال�سوق العادي �أو عرب �شبكة الإنرتنيت .وهذا ال ي�ؤثر فقط على امللحنني واملغنني وامل�ؤلفني ك�أفراد،
و�إمنا ي�ؤثر يف اعمال وا�ستثمارات �شركات كبرية تعمل يف هذا املجال .50
�إن مواجهة االعتداءات التي حتدث على حق امل�ؤلف عن طريق االنرتنيت لي�ست من الب�ساطة بحيث
�أن الت�شريعات التي كانت �سائدة تكفي ملواجهتها ،مما اقت�ضى ابتداع ت�شريعات متخ�ص�صة حلماية
حق امل�ؤلف مبواجهة التطورات التقنية احلديثة ،وذلك يف فرن�سا �أو الواليات املتحدة.
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املبحث الثاين
احللول الت�شريعية حلماية حق امل�ؤلف على �شبكة االنرتنيت
مبواجهة التعديالت والتغريات املرتبطة بالتطور ال�سريع لتقنيات املعلومات ،كان على امل�شرعني
اتخاذ ردود فعل �سريعة والتدخل عن طريق ن�صو�ص ت�شريعية حديثة ملواجهة تلك امل�س�ألة .هذه
املواءمة الت�شريعية حدثت يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وكذلك يف فرن�سا كجزء من االحتاد
الأوروبي.
�إن حماية حق امل�ؤلف مبواجهة التقنيات احلديثة ت�سمح بحماية اال�شراف على امل�صنفات ،وكذلك
االجراءات القانونية التي تتالءم مع الظروف واملواقف اجلديدة .وقد كانت اتفاقيتا املنظمة العاملية
للملكية الفكرية ( 51 )WIPOمن �أهم االتفاقيات الدولية على هذا ال�صعيد ،والتي كان الهدف
الرئي�س منها �إيجاد حماية قانونية مالئمة ،وو�سائل قانونية فعالة ميكن �أن ت�ستوعب معطيات التقنية
احلديثة.
يف عام  1996تبنت املنظمة العاملية للملكية الفكرية معاهدة حقوق امل�ؤلف التي ن�صت يف املادة
 11منها على �أن �أطراف االتفاقية يلتزمون بتوفري احلماية القانونية املالئمة ،والو�سائل القانونية
الفعالة �ضد االعتداءات على حقوق امل�ؤلف التي تتم عن طريق الو�سائل التقنية احلديثة .هذه املادة
تتبنى �شبكة قانونية للحماية مبواجهة الو�سائل التقنية �أو �إ�ساءة ا�ستخدامها وذلك للمواءمة مع
معاهدات املنظمة العاملية للملكية الفكرية .وقد مت يف الواليات املتحدة الأمريكية ،واالحتاد الأوروبي
ومنه فرن�سا ،تبني ت�شريعات حتوي ن�صو�ص �شبيهة لن�صو�ص اتفاقيتي املنظمة العاملية للملكية
الفكرية مبواجهة و�سائل التقنية احلديثة ،على اعتبار �أن هذه الن�صو�ص ت�شكل ار�ضية �أ�سا�سية
جلهود الواليات املتحدة الأمريكية واالحتاد الأوروبي لإيجاد احللول املالئمة لق�ضايا امللكية الفكرية
يف الع�صر الرقمي.
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ويف عام �ُ 1998سنَّ قانون حق امل�ؤلف يف الألفية الرقمية ()DMCA
 52والذي يحوي ن�صو�ص ًا قانونية جديدة متعلقة بحق امل�ؤلف والتقنيات احلديثة .ويف عام 2001
تبنت اجلماعة الأوروبية توجيهات ( )Directivesخا�صة بحق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة له يف جمتمع
املعلومات .53
وقد مت �إدخال هذه التوجيهات �ضمن الت�شريع الفرن�سي عرب قانون “حق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة يف
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جمتمع املعلومات” ( 54)DADVSIيف الأول من �شهر �آب�/أغ�سط�س عام  2006والذي يهدف يف املقام
الأول �إىل احلفاظ على حقوق امل�ؤلف مبواجهة حتديات ثورة املعلومات .55
ونظر ًا للطبيعة اخلا�صة التي تغلب على امل�صنفات الرقمية ،ونظر ًا لأن القواعد التقليدية لقوانني
حماية حق امل�ؤلف غري كافية ،ف�إنها حتاط غالب ًا بتدابري حماية تقنية.
على �أنه كما يتم انتهاك القواعد التقليدية حلماية حق امل�ؤلف ،ف�إنه يتم �أي�ض ًا االعتداء على تلك
امل�صنفات عن طريق خرق تدابري احلماية التقنية لها  .56لهذا ال�سبب ف�إن الت�شريعات اخلا�صة
بحماية حق امل�ؤلف يف الع�صر الرقمي تت�ضمن حماية مزدوجة :الأوىل حماية م�ضمون حق امل�ؤلف
على تلك امل�صنفات ،والثانية حماية قانونية ا�ستثنائية «لتدابري احلماية التقنية» والتي تهدف �إىل
احليلولة دون خرقها.
املطلب الأول :الت�أكيد على احلق احل�صري حلق امل�ؤلف وا�ستثناءاته
يعرتف القانون الأمريكي لعام  1998للم�ؤلف ب�سلطة ال�سماح �أو املنع لكل فعل يتعلق مب�صنفه من ن�سخ
�أو حتوير �أو توزيع �أو تقدمي للجمهور .57
هذا التعريف للحقوق احل�صرية قريبة �إىل حد بعيد من تلك التي اتبعت يف فرن�سا ويف �أوروبا
ب�شكل عام ،وقد مت الت�أكيد عليها �ضمن نطاق اال�ستثمار الرقمي من قبل املحاكم الأمريكية ،فقد
اعترب االجتهاد الق�ضائي هناك �أن الن�شر الرقمي مياثل ن�شر ن�سخ من امل�صنف باملفهوم التقليدي.
وبناء عليه ف�إن حتميل ن�سخ �أو �صور من م�صنف ميثل ن�شر للم�ؤلف كما من�صو�ص عليه يف القانون
الأمريكي .ف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن جمرد نقل املعلومات عرب �شبكة االنرتنيت ي�شكل تقدمي للم�صنف
للجمهور على الرغم من املفهوم اخلا�ص مل�صطلح اجلمهور �سواء من حيث الزمان واملكان .وتربز يف
هذا النطاق م�س�ألة اال�ستثناءات على احلقوق احل�صرية للم�ؤلف ،فالقانون الأمريكي يعاجله ب�شكل
خمتلف عن القانون الفرن�سي الذي ين�ص على قائمة ح�صرية من اال�ستثناءات .فالواليات املتحدة
تعتمد على مبد�أ اال�ستخدام العادل ( ،)Fair Useوالذي يندرج �ضمن نطاق �أكرث مرونة وعملية برتكه
هام�ش ًا كبري ًا للقا�ضي لإعمال �سلطته التقديرية ،والتي تختلف وتتحدد بح�سب كل حالة ،وبح�سب
امل�صنف مو�ضوع احلماية ،ليقرر القا�ضي بعدها فيما �إذا كانت هذه احلالة تخ�ضع �إىل احلقوق
احل�صرية للم�ؤلف �أم ال .58
وي�ستند القا�ضي الأمريكي يف تقديره م �إذا كان الأمر يتعلق «باال�ستخدام العادل» وبالتايل ا�ستبعاد
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تطبيق احلماية القانونية ،على �أربعة معايري:
الغر�ض من اال�ستخدام ،خا�صة فيما �إذا كان له �صفة جتارية� ،أو �أنه ال يهدف �إىل حتقيق الربح.
طبيعة امل�صنف املتمتع باحلماية.
ن�سبة ا�ستخدام امل�صنف ،وهل مت ا�ستخدامه ب�شكل كامل �أم ال.
الآثار والنتائج االقت�صادية ال�ستخدام امل�صنف الرقمي.
ف�إذا ما قرر القا�ضي �أن ا�ستخدام امل�صنف كان عاد ًال ،ف�إن لك يبقي امل�ستخدم خارج نطاق قانون
حماية امل�ؤلف ،و�إن كان غري ذلك ف�إن امل�ستخدم �سيعترب منتهك ًا حلق امل�ؤلف و�ستطاله يد القانون .59
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن قانون الألفية الرقمية ( )DMCAيحظر �أي جتاوز �أو اعتداء على تدابري
احلماية التقنية املن�صو�ص عليها يف القانون حتى ولو كان ذلك يدخل �ضمن نطاق ما يعتربه الق�ضاء
ا�ستخدام ًا عاد ًال (.60 )Fair use
ومل ت�ضف الن�صو�ص الت�شريعية يف الواليات املتحدة يف م�س�ألة اال�ستثناءات على حق امل�ؤلف �إال
�إ�ضافات حمدودة .فقانون “ ”Sony Brono Copyrightعلى �سبيل مثال ينظم بع�ض اال�ستثناءات على
حق امل�ؤلف يف حالة �إذاعة امل�صنف املو�سيقي على اجلمهور من خالل امل�ؤ�س�سات التجارية ال�صغرية
Fairness in music license

قبل ت�شريع عام  ،1998كانت الواليات املتحدة الأمريكية قد تناولت يف قانون لها �صدر عام 1992
يدعى قانون الت�سجيالت ال�صوتية61والذي ينظم الن�سخة اخلا�صة الرقمية للت�سجيالت ال�صوتية،
وذلك برتتيب عائد على الأجهزة اخلا�صة بعملية ن�سخ امل�صنف ،و�إلزام م�صنعي هذه الأجهزة
برتكيب قطع وملحق خا�ص بها بهدف احليلولة دون احل�صول على �أكرث من ن�سخة واحدة من
امل�صنف ال�سمعي.
هذه الن�صو�ص متت �إثارتها �أمام املحاكم الأمريكية من قبل الوكالة الأمريكية ل�صناعة الت�سجيالت،
وذلك بهدف منع تداول الأجهزة التي ال تتقيد بال�شروط املن�صو�ص عليها يف قانون  ،1992وكذلك
فقد حكمت املحاكم الأمريكية بالتعوي�ض عن الأ�ضرار� ،إ�ضافة �إىل قرار حظر ت�صنيع مثل هذه
الأجهزة .62
ومل يتعر�ض القانون الأمريكي ب�شكل مف�صل �إىل اال�ستثناءات على حق امل�ؤلف با�ستثناء تلك املتعلقة
باملكتبات العامة ،فقد قبلت مكتبة الكونغر�س �إعفاء الأ�ساتذة والطالب الذين يخلفون قواعد الولوج
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�إىل امل�صنفات املحمية (� ،)DVDإذا كان دخولهم هذا وا�ستخدامهم للمعلومات لأهداف تربوية.
ف�ض ًال عما �سبق ،و�إىل جانب ا�ستثناء اال�ستخدام العادل للم�صنف ،يوجد مبد�أ يف القانون الأمريكي
يقيد حق امل�ؤلف ،وهو مبد�أ ا�ستنفاد حق امل�ؤلف مبجرد بيع امل�صنف لأول مرة .64ومفاد هذا املبد�أ
�أن حقوق �صاحب حق امل�ؤلف على م�صنفه تتوقف بعد و�ضع الن�سخة الأوىل يف التداول ،بحيث �إنه ال
ميكن �أن ي�ستفيد مالي ًا من الن�سخ الالحقة للن�سخة الأوىل  .65ومت تطبيق هذا املبد�أ يف املكتبات،
وحمالت ت�أجري �أ�شرطة الفيديو� ،إال �أ ،هناك من ر�أى �أن هذا املبد�أ ال ينطبق على امل�صنفات التي يتم
ن�شرها الكرتوني ًا ،وهي امل�صنفات املعنية بقانون ( ،)DMCAحيث �إن هذه امل�صنفات قد مت توزيعها
وفق ًا التفاقات ترخي�ص ( ،)License Agreementولي�س وفق ًا حلق امل�ؤلف (.66 )Copyright
يف فرن�سا تعد الن�سخة اخلا�صة ا�ستثناء على حق اال�ستثمار احل�صري للم�ؤلف وخللفه العام ،وهي
تهدف للحد من هذه ال�سلطات وذلك ل�ضرورات ثقافية .وقد �سمح قانون حماية امللكية الفكرية
الفرن�سي  67للأفراد ب�أن ين�سخ م�صنف ًا من�شور ًا حممي ًا بدون �إذن م�ؤلفه ،وذلك يف نطاق ا�ستخدام
خا�ص له .يف املقابل ف�إن امل�ستفيدين من هذا اال�ستثناء ملزمون بدفع ر�سوم على عملية الن�سخ هذه.
وهذا يعني �أن عملية احل�صول على ن�سخة خا�صة لي�ست جمانية متام ًا ،هذه الر�سوم ت�شكل عائد ًا
ل�صالح امل�ؤلف وخلفه لهذا اال�ستثناء.
ويالحظ �أنه منذ �إدخال هذا اال�ستثناء يف القانون الفرن�سي ،ف�إن مفهوم الن�سخة اخلا�صة بقي
مفهوم ًا ف�ضفا�ض ًا ميكن �أن ي�ضم تف�سريات ومعان وا�سعة �سواء من حيث مداه �أو طبيعته �أو طرق
تطبيقه .وهذا املفهوم ي�أخذ منحى �أكرث تعقيد ًا عندما تكون الن�سخة بال�شكل الرقمي .فهل ميكن
احل�صول على ن�سخة خا�صة من ملف مو�سيقي ،و�إذا كانت الإجابة نعم ،فما م�صري حق امل�ؤلف؟
�إن عدم وجود اتفاق على مفهوم الن�سخة اخلا�صة �سبب �صعوبات �أمام املحكمة ،ون�ضرب لذلك
مثا ًال حكم حمكمة اال�ستئناف ال�صادر يف � 10آذار/مار�س  .68 ،2005وقد �أثار هذا احلكم جد ًال
وانتقاد ًا ب�سبب تربئته للمدعى عليه الذي كانت قد متت مالحقته لتحميله �أكرث من  500فيلم ،وقد
ا�ستندت املحكمة يف تربئته على ا�ستثناء الن�سخة اخلا�صة .وبح�سب املدعني وهم النقابة الوطنية
لن�شر �أفالم الفيديو ف�إن ق�ضاة املحكمة مل يبحثوا فيما �إذا كان التحميل �أو الن�سخة التي مت �أخذها
من املدعى عليه قد مت من م�صنف �شرعي �أم ال .وبالواقع ف�إن ه�ؤالء الق�ضاة مل يقوموا ب�أي �إجراء
لتحديد فيما �إذا كانت الن�سخة قد متت من امل�صنف الأ�صلي �أو عرب التفاعلية الت�شاركية  .p2pهذا
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احلكم قد تناق�ض مع حكم �آخر �صادر عن حمكمة بداية باري�س ( 4مايو�/أيار  ،)2002والذي �أدان
�شاب ًا لتحميله ب�شكل غري قانوين مللفات عرب ال�شبكة الت�شاركية  p2pوكذلك حكم حمكمة بداية باري�س
� 4أيار  2002والذي يت�ضمن �أن الن�سخة امل�أخوذة من امل�صنف الرقمي ميكن �أن ت�شكل اعتداء على
اال�ستثمار العادي لهذا امل�صنف.
يف كل الأحوال ال ميكن �أن تنتقد هذا احلكم ب�شكل كامل لأنه قد �صدر يف غياب حتديد قانوين دقيق
ملفهوم حتميل امللفات والن�سخة اخلا�صة ،والذي �أدى بقانون حق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة يف جمتمع
املعلومات” (� )DADVSIأن يدخل تعديالت تخ�ص على وجه التحديد احلق يف ا�ستثمار امل�صنفات
وحدد �شروط ذلك كما يلي :69
�إن �إنتاج امل�صنف �أو تقدميه للجمهور �ضمن نطاق التعليم والبحث يكون مبقابل مبلغ مقطوع (اعتبار ًا
من  ،)2009/1/1وكذلك الأمر بالن�سبة للم�صنفات املوجهة للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة
(املادة  1من قانون حق امل�ؤلف ،واملادة  2للحقوق املجاورة واملادة  3املتعلقة با�ستخدام �أو �إعادة
ا�ستخدام قواعد املعطيات �ضمن هذا الإطار.
�إن �إنتاج امل�صنف عرب ال�صحافة ب�شكل جزئي �أو كلي م�سموح به �ضمن هدف حمدد وهو �إعطاء
معلومات فورية ،وذات عالقة مع امل�صنف ،مع �شرط الإ�شارة ب�شكل وا�ضح �إىل ا�سم امل�ؤلف.
التخزين امل�ؤقت للم�صنفات والذي يتم على �سبيل املثال من قبل مزودي خدمة االنرتنت بهدف
حت�سني الولوج �إىل م�صادر ال�شبكة.
احلركة احلرة للمعلومات التي ت�أخذ ال�صفة التجارية �ضمن اقت�صاديات دول االحتاد الأوروبي.
االختبار املكون من ثالث خطوات هدفها �إخ�ضاع اال�ستثناءات �إىل حقوق ح�صرية مرحلي ،واخلطوة
الأوىل هي كون اال�ستثناء حالة خا�صة ،ومن تكون اخلطوة الثانية بو�ضعه مو�ضع التطبيق بحيث ال
ي�ؤثر على اال�ستخدام العادي للم�صنف ،واخلطوة الثالثة هو �أن ال ي�سبب اال�ستثناء �أي �ضرر على
امل�صالح امل�شروعة ل�صاحب امل�صنف .70
مقتفي ًا �أثر القانون الأمريكي ف�إن قانون «حق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة يف جمتمع املعلومات»
( )DADVSIن�ص يف املادة  24والتي �أ�صبحت املادة  11-2-335يف قانون امللكية الفرن�سي على
عقوبات �ضد من يقوم ب�أي انتحال واعتداء على برامج تبادل امللفات الت�شاركية عرب االنرتنت ،حتى
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ولو كان لغايات خا�صة� .إال �أن املجل�س الد�ستوري الفرن�سي �سرعان ما قرر ب�أن هذه املادة خمالفة
للد�ستور معل ًال قراره �أنه ملا كان ن�شر امللفات وامل�صنفات عن طريق �آخر غري االنرتنت ال يعاقب عليه
قانون امللكية الفكرية ،ف�إن طريقة نقل امللفات وهي “االنرتنت” ال يربر املعاقبة عليها ما دام مت
لغايات خا�صة ،و�أنه بالن�ص على مثل هذه العقوبات ف�إن هذه الن�ص يكون خمالف ًا للد�ستور لإخالله
مببد�أ امل�ساواة �أمام قانون العقوبات .71
ونتيجة للقرار ال�سابق ف�إن الن�ص القدمي الذي ي�ستثني الن�سخة اخلا�صة من العقوبات بقي �ساري
املفعول فيما يخ�ص نقل امللفات عرب االنرتنت ،مما اعطى انطباع ًا لدى اجلمهور وخ�صو�ص ًا فئة
ال�شباب� ،أنه بالإمكان خرق القانون دون التعر�ض �إىل �أية عقوبة  .72وقد قاد هذا الأمر امل�شرع
الفرن�سي �إىل ابتكار نظام خا�ص مهمته �أو ًال للحيلولة دون حتميل امللفات ب�شكل غري قانوين عرب
�شبكة االنرتنت ،وثاني ًا ت�شجيع الن�شر واالبتكار عرب االنرتنت عرب خلق �ضمانات كافية للم�ؤلفني
واملبدعني .ولهذا الغر�ض مت �إن�شاء �سلطة �إدارية م�ستقلة لن�شر امل�صنفات وحماية احلقوق عرب �شبكة
االنرتنت ،وت�سمى اخت�صار ًا ( .73 )HADOPIو�ضمن هذه ال�سلطة مت �إن�شاء جلنة فرعية م�ؤلفة من
عدة ق�ضاة حلماية احلقوق منحت �سلطات �إجراء حتقيق والعمل على �ضمان احرتام كل �شخ�ص
م�شرتك يف �شبكة االنرتنت اللتزاماته .وهي توجه مالحظات �إىل امل�شرتكني الذين حتوم حولهم
ال�شكوك بتحميلهم ملفات ب�شكل غري قانوين وذلك عن طريق �إنذارهم بالربيد االلكرتوين .ويف حال
تكرار املخالفة ف�إن ذلك ي�ؤدي �إىل اتخاذ �إجراءات عقابية بعد ا�ستدعاء املخالف قد ت�ؤدي �إىل منعه
من الدخول �إىل �شبكة االنرتنت خالل �شهرين.
وال�ستكمال النق�ص �سرعان ما �صدر فيما بعد قانون جديد ي�ضيف ويعدل ويكر�س احلماية اجلنائية
حلقوق امللكية الأدبية والفنية على االنرتنت و�سمي هذه القانون ب ( ،)HADOP2وكذلك �صدر قرار
من املجل�س الد�ستوري حول هذا الأمر .74وعلى الرغم من ذلك فلم حتقق هذه القوانني والقرارات
النجاح املطلوب على ال�صعيد العملي ،مما دعا احلكومة الفرن�سية لت�شكيل جلنة ت�ستقبل املقرتحات
الالزمة ملراجعة القوانني والت�شريعات اخلا�صة بحماية حق امل�ؤلف على �شبكة االنرتنت .75
املطلب الثاين :التدابري التقنية للحماية
�إذا كانت الثورة الرقمية تفتح �آفاق ًا جديدة يف اال�ستثمار الثقايف ،فهي ت�ؤدي �أي�ض ًا �إىل �أن ت�صبح
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حماية حق امل�ؤلف �أكرث �صعوبة .فال�شبكات االلكرتونية والتقنيات الرقمية تقدم �إمكانيات كبرية
جلهة توزيع ن�سخ من امل�صنفات املحمية .ويف هذا ال�سياق مت تطوير و�سائل تكفل حماية حق امل�ؤلف.
ومن �أهم هذه الو�سائل التدابري التقنية التي تتيح ،من جهة ،حتديد امل�صنفات التي ميكن ن�شرها
على ال�شبكة ،وتتيح ،من جهة �أخرى ،الرقابة على ا�ستخدام هذه امل�صنفات .على �أن فعالية مثل
هذه التدابري يعتمد على وجود نظام قانوين ي�ضبطها ويجعلها حمايدة ،و�ضمن هذا التوجه تندرج
اتفاقيات املنظمة العاملية للملكية الفكرية وامل�صدقة من كل من فرن�سا والواليات املتحدة ،وهذه
االتفاقيات تفر�ض على �أطرافها تبني �إجراءات وتدابري تهدف �إىل فر�ض اجلزاء على االنتهاكات
التي تقع على حقوق امل�ؤلف.
قام القانون الأمريكي يف الألفية الرقمية لعام  1998بتعديل القانون الأمريكي ال�سابق لعام 1976
()Copyright Actعرب �إدخاله متطلبات التقنية وا�ستثمار امل�صنفات .وقد ت�ضمن هذا القانون
عن�صرين :الأول ي�سمح ب�إدخال �إجراءات تقنية تهدف �إىل حماية امل�صنفات والتي تكر�س بالتايل
احلقوق احل�صرية للم�ؤلف على م�صنفه يف البيئة الرقمية� .أما العن�صر الثاين فهو م�س�ؤولية مزود
خدمة االنرتنيت يف حاالت التزوير .77
وقد �أدخل القانون الأمريكي  DMCAنظام ًا معقد ًا يقوم على التمييز بني ثالثة �أنواع من االنتهاكات،
�أولها �إبطال التدابري التقنية التي متنع الو�صول عرب ال�شبكة �إىل امل�صنف املحمية .وثانيها االجتار
بالأجهزة التي ميكن �أن تك�سر الرقابة على الو�صول ،و�أخري ًا االجتار بالأجهزة التي ت�ستخدم يف
�إبطال الإجراءات التقنية التي حتمي حقوق امل�ؤلف من ن�شر مل�ؤلفه �أو توزيعه .78
ومييز القانون الأمريكي بني التدابري التقنية التي تهدف �إىل حماية حقوق امل�ؤلف والتي متنع
امل�ستخدمني ،الذين يطلعون على امل�صنف ،من ا�ستخدامه خارج الإطار امل�سموح به من قبل �أ�صحاب
احلقوق .وتدابري �أخرى فنية تقيد الدخول �إىل امل�صنف �أو �إىل �أية ن�سخة منه .وحول هذه النقطة
الأخرية ف�إن  DMCAقد خرج عن النظام الأمريكي التقليدي لقوانني حق امل�ؤلف ،حيث �إنه قد
جرم الفعل الذي ي�ؤدي �إىل �إبطال التدابري التقنية التي و�ضعت للرقابة على الدخول �إىل ن�سخة �أو
�صورة من امل�صنف ،وبالتايل فهو �أدى �إىل التو�سع يف نطاق حماية حق امل�ؤلف .فالقانون الأمريكي
يوفر ب�شكل ملمو�س الرقابة الفعالة على ا�ستخدام كل ن�سخة من امل�صنف مبا فيها ال�صورة التي
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مت احل�صول عليها من قبل امل�ستخدم .وتغطي املزايا املمنوحة ل�صاحب حق امل�ؤلف �إنتاج امل�صنف
وتوزيعه وتعديله وت�سويقه �أمام اجلمهور� .أما خارج �إطار هذه الأفعال ،ف�إن احل�صول على �صورة من
امل�صنف جائز ب�شرط ا�ستخدامها ب�شكل �شخ�صي �أو بغر�ض �إعارتها� ،أو تقدميها �ضمن �إطار العائلة.
بقي �أن نقول �أنه على الرغم من �أن القانون الأمريكي يت�ضمن العديد من الإجراءات املتخذة للو�صول
�إىل �شبكة االنرتنيت والتي تهدف �إىل حماية احلقوق املتعلقة بامل�صنفات� ،إال �أنه يف واقع الأمر ال
يتم اللجوء �إىل التدابري الفنية حلماية احلقوق بحد ذاتها ،و�إمنا حلماية الربجميات من الناحية
الفنية فقط .79على �أنه عندما يتم منع الو�صول �إىل ال�شبكة عرب الإجراءات التقنية ،ف�إن جترمي
االعتداءات على هذه الإجراءات يكون وا�ضح ًا و�صريح ًا حتى يف حالة ممار�سة احلقوق ال�شرعية،
والتي ميكن �أن ت�صنف على �أنها اعتداءات .80
يف فرن�سا �أ�ضاف قانون «حق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة يف جمتمع املعلومات» ( )DADVSIتدابري تقنية
متبني ًا ما ورد يف اتفاقية املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،والتوجيهات الأوروبية .وهذه التدابري قد
تتمثل مبنح رمز خا�ص للولوج �إىل امل�صنف (� ،)codeأو بعملية ت�شفري� ،أو ت�شوي�ش كالذي متعلق
ب�شبكات التلفزيون الرقمية ،واملحطات اخلا�صة  .81ومن الناحية العملية ف�إن هذه التدابري تهدف
�إىل منع� ،أو احلد من ا�ستخدام امل�صنف .فالتدابري التقنية ت�سمح بتحديد م�ؤلف امل�صنف عرب و�ضع
�سل�سلة من االجراءات االلكرتونية .ت�شكل جزء ًا مما ي�سمى نظام �إدارة احلقوق الرقمية (.82)DRMs
وهذا النظام ي�سمح ب�إدارة وتوزيع حمتوى رقمي وهو لهذه الغاية ي�ضع تدابري حماية تقنية ،ويقوم
بالوقت ذاته على قاعدة بيانات حتتوي املعلومات ال�ضرورية لتحديد حمتوى امل�صنف ومن هم
�أ�صحاب احلقوق عليه ،وكذلك احل�صول على الإذن والرتخي�ص ( ،)Licenseال�ستخدام امل�صنف،
وطريق ا�ستخدامه .وكمثال على ذلك �أنظمة �إدارة احلقوق الرقمية على منتجات مايكرو�سوفت
(ويندوز) ،والتي تتطلب لت�شغيلها احل�صول ترخي�ص يحوي الرموز وكلمات املرور والتي ت�سمح برفع
احلماية على حمتويات امللف ،وذلك عرب االت�صال مع املوقع الذي يحوي هذا الرتخي�ص للح�صول
على حق قراءة وا�ستخدام حمتوى هذا امللف .83
وقد �أدخل القانون الفرن�سي نوعني من التدابري ،والتي تختلف من حيث التطبيق ومن حيث الهدف،
وهي التدابري التقنية للحماية املن�صو�ص عنها يف املادة ل  5-331من قانون امللكية الفكرية ،وتدابري
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تقنية ملعلومات امل�صنف املن�صو�ص عليها يف املادة ل .22-331
فيما يخ�ص النوع الأول من التدابري فقد عرفها القانون على �أنها كل تقنية ،و�أو و�سيلة متنع �أو حت ّد،
�ضمن الإطار العادي لت�شغيلها ،اال�ستخدام بدون �إذن �أ�صحاب حق امل�ؤلف �أو احلقوق املجاورة حلق
امل�ؤلف  .84من هذا التعريف ميكن لنا �أن منيز بني وظيفتني اثنتني للتدابري التقنية� :أولهما مراقبة
و�ضبط الدخول والولوج �إىل امل�صنف ،وثانيهما احلد من ا�ستخدام امل�صنف بعد الدخول �إليه .وهذان
الإجراءان ولو �أنهما م�ستمدان من التقنية ذاتها� ،إال انهما يقومان بحماية حقوق ًا خمتلفة ،فالأول
مينع الأ�شخا�ص غري املرخ�ص لهم من دخول وفتح امل�صنف املحمي بحق امل�ؤلف� ،أما الثاين فيحد
من ا�ستخدام وا�ستغالل امل�صنف حماية حلقوق اال�ستثمار التي يتمتع بها امل�ؤلف ،مبا فيها من حق
التمثيل ،و�إعادة الإنتاج.
والنوع الثاين من التدابري هي التدابري التقنية ملعلومات امل�صنف ( ،85)MTIوهي ت�ضم كل معلومة
مت تقدميها ب�شكل الكرتوين من قبل �صاحب حق امل�ؤلف ،والتي ت�سمح بتحديد امل�صنف ،و�شروط
ا�ستخدام وا�ستعمال امل�صنف.
وكما فعل القانون الأمريكي ،فقد ن�ص القانون الفرن�سي على عقوبات �ضد من يقوم باعتداء على
التدابري التقنية ،بحيث يقوم ب�أفعال من �ش�أنها حتريف �أو حتييد� ،أو حذف تدابري احلماية والرقابة.
وتتدرج هذه العقوبات حتى ت�صل �إىل غرامة � 30ألف يورو وال�سجن ملدة �ستة �أ�شهر .86
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خامتة
لقد بينا يف ال�صفحات ال�سابقة �أن مفهوم حق امل�ؤلف يف كل من القانونني الفرن�سي والأمريكي يختلف
تبع ًا الختالف الثقافة القانونية يف كال البلدين ،فينما يعد �شخ�ص امل�ؤلف هو حمور االهتمام يف
القانون الفرن�سي ،يعد امل�صنف وا�ستثماره مركز الثقل يف القانون الأمريكي .ور�أينا �أنه نتيجة للتطور
التقني الهائل ووجود �شبكة االنرتنت فقد ن�ش�أ خطر جديد على حق امل�ؤلف ،فظهرت املعاهدات
واالتفاقيات الدولية والإقليمية للتوفيق بني حماية حق امل�ؤلف ،واحلاجة لت�سهيل التبادل والتوا�صل
بني الدول .وتبع ًا لذلك �صدرت الت�شريعات الداخلية للدول ومن �ضمنها فرن�سا والواليات املتحدة مبا
يتالءم وتلك التطورات ،ف�صدر يف عام  1998قانون «حقوق امل�ؤلف يف الألفية الرقمية» الأمريكي
والذي يهدف �إىل التال�ؤم مع البيئة الرقمية عرب تبني ن�صو�ص اتفاقيات املنظمة العاملية للملكية
الفكرية حلقوق امل�ؤلف .واتبعت فرن�سا اخلطوة ذاتها عام  2006ب�صدور قانون «حق امل�ؤلف واحلقوق
املجاورة يف جمتمع املعلومات» ،وا�ستلهم القانون ن�صو�صه من التوجيهات الأوروبية املت�أثرة بدورها
باتفاقيات املنظمة العاملية للملكية الفكرية.
ويبدو �أن ت�أثري اتفاقيات املنظمة العاملية للملكية الفكرية حلقوق امل�ؤلف ،ومواجهة التطورات التقنية
قد �أدى �إىل وجود ت�شابه بني القانونني الأمريكي والفرن�سي خا�صة فيما يتعلق ب�إدارة احلقوق الرقمية،
وتدابري احلماية التقنية� .إال انه يجب مالحظة �إىل �أن الفروق بني القانونني مل تختف متام ًا حيث
مت و�ضع ن�صو�ص االتفاقيات الدولية يف �سياق خمتلف ،وقد ت�أثرت ال�صياغة مبا هو �سائد يف العقلية
القانونية ال�سائدة يف كال البلدين يف نقاط عديدة ،خا�صة فيما يتعلق بالن�سخة اخلا�صة.
ويبدو لنا يف معر�ض الت�سا�ؤل عن مدى جناح كال القانونني يف حماية حق امل�ؤلف على �شبكة الإنرتنت،
�أن كالهما وب�شكل عام القوانني التي �صدرت وتهدف �إىل حماية حق امل�ؤلف مبواجهة التقنيات
احلديثة ،قد ف�شلت يف حتقيق هذه احلماية لأ�سباب تقنية حيث �إنه من ال�صعب فني ًا التمييز بني
اال�ستخدام ال�شرعي وغري ال�شرعي للم�صنفات على �شبكة االنرتنيت ،فالثغرة املوجودة يف كال
القانونني تتمثل يف �أن حتقيق التوازن بني م�صلحة امل�ؤلف وم�صالح اجلمهور غري قابلة عملي ًا للتطبيق
ب�سهولة .وعلى الرغم من �أن القانونني ينتهجان �أ�سلوب ًا خمتلف ًا مل�شكلة الو�صول ال�شرعي لل�شبكة،
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ولكن يبدو �أن كالهما مل ينجح يف تقدمي حلول ناجعة للتغلب على كثري من العوائق القانونية.
وينبغي الإ�شارة �أنه من ال�ضروري لنجاح مثل هذه القوانني احلفاظ على التوازن بني حقوق امل�ؤلف
وم�صاحله ،وبني م�صالح اجلمهور .وينبغي �أخري ًا الإدراك �أن التعامل مع م�س�ألة حقوق امل�ؤلف
واالنرتنت لي�س كم�س�ألة قانونية حم�ضة ،و�إمنا على �أنها م�س�ألة اجتماعية واقت�صادية.
بقي �أن نقول �أن �أ�سباب عدم جناح القوانني التي يكون مو�ضوعها التطورات التقنية احلديثة من
معلوماتية وانرتنت وو�سائل ات�صال مرده �أن الت�شريعات غري قادرة بحركتها و�آلياتها البطيئة واملعقدة
على مواكبة التقنيات احلديثة التي ت�سري ب�سرعة مذهلة ،و�أ�ستعري هنا عبارة وردت يف تقرير اللجنة
الوطنية للمعلوماتية واحلريات يف فرن�سا والذي �صدر مبنا�سبة مرور ع�شر �سنوات على �صدور قانون
حماية البيانات ال�شخ�صية ،فقد ورد يف هذا التقرير �أن ع�شر �سنوات بالن�سبة لت�شريع ما تعني �أنه
ال يزال �شاب ًا ومن املبكر احلكم عليه ب�شكل نهائي� ،أما ع�شر �سنوات بالن�سبة للمعلوماتية فهي تعني
جيلني كاملني منها !...87
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& Gartner G2 (2003), Copyright and Digital Media in a Post-Napster World, The Berkman Center for Internet
Society at Harvard Law School, Research Publication No. 2003-05 ,8/2003, p. 5
13- Ibid, p. 4.
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Code de la propriété intellectuelle Dernière modification du texte le 23 février 2015 - Document généré le 19
mars 2015 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance Code.
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16- François André, (1999), Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle, Litec, p. 17

 من القانون17  الباب101 » يف املادةWork made for hire«  ورد م�صطلح عقد �إجارة العمل �أو اخلدمة-17
) والذي مت �إجنازه من قبل املكتب اال�ست�شاري القانوينUSC( املطبق يف الواليات املتحدة واملعروف با�سم
.ملجل�س النواب الأمريكي
18- Brochet Anne-Laure, (2003) Numérique et droit d’auteur, p. 42

. انظر الفقرة القادمة من البحث حتت عنوان م�ضمون حق امل�ؤلف-19
: انظر يف ذلك-20
Jeanne Daleau, Droit au respect de l’œuvre et condition proestative, “Arrêt rendu par Cour de cassation, 1re
civ., 28-01-2003 “, Recueil Dalloz, 2003, p. 559.

 ال ين�صرف �إىل، مت الت�أكيد يف حكم �آخر ملحكمة النق�ض على �أن التنازل الكلي للم�ؤلف عن حقوقه-21
. وغري قابل للتقادم، وغري قابل للت�صرف،احلق املعنوي والذي يبقى متمتع ًا بخ�صائ�صه �أنه م�ؤبد
Crim. 22 sep. 2009, pourvoi no 09-81.014, arrêt no 4953 F-D, Propr. Intell. Janv. 2010. 618 et 623, obs. Q. Lucas.

52  �ص، مرجع �سبق ذكره، حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة، انظر داليا ليبزك-22
. يف الواليات املتحدةUSC  من قانون201  املادة-23
24- Benjamin Montels, Objet de droit d’auteur - Titulaires du droit d’auteur. Œuvre audiovisuelle et oeuvre radiophonique (CPI, art. L. 113-7 et L. 113-8), JurisClasseur Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1190, no 2 et s.

. من قانون امللكية الفكرية الفرن�سي2-113  املادة ل-25
. من قانون امللكية الفكرية الفرن�سي7-113  املادة ل-26
27- ..l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales.., le rélasiateur...
28- Civ. 1er, 16 juillet 1997, No du pourvoi: 95-13197-95-13334, RJDA 01/98, p. 311.
29- TGI Paris, 3e ch., 8 sept. 1999: RIDA, 3/1999, p. 318.

30- Cass. 1er civ., 12 mai 2011, no 10-17.825, https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/bull_civ_mai2011.pdf.
31- Cass. Crim. 5 févr., 2008, no 07-81.387, Bull.crim. no 28- JCP, 2008, IV, 1403.

.) من قانون امللكية الفكرية الفرن�سي4-122  املادة (ل-32
. من قانون امللكية الفكرية الفرن�سي24 -132 ،1 - 132  املادتني ل-33
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 -34املادة (ل  3-122من القانون الفرن�سي.
 -35املادة (ل )1-121-من قانون امللكية الفكرية الفرن�سي.
 -36انظر داليا ليبزك ،حق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .55
 -37وهي �أقدم اتفاقية دولية يف جمال امللكية الأدبية والفنية واال�شرتاك فيها متاح جلميع الدول .وتودع
وثائق الت�صديق �أو االن�ضمام �إىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ،وقد مت تعديل ن�ص
االتفاقية الأ�صلي مرات عدة منذ اعتمادها .وهدف اتفاقية برن هو حماية حقوق امل�ؤلفني يف م�صنفاتهم
الأدبية والفنية.
38- Fréderic Fouillard, Le Droit moral de l’auteur en droit français, Mémoire DEA droit des affaires, Université Jean Moulin, 2003, http://www.glose.org/mem016.htm

مت الرجوع �إىل املوقع االلكرتوين بتاريخ .2015/2/15
39- Visual Artists Act 1990

40- Cour d›appel de Paris 4e Ch. B Infirmation 6 juillet 1989 N° (XP060789X, Recueil Dalloz 1990 p. 152.

- Turner Entertainment Co. v. Huston, CA Versailles, civ. ch., Décembre 19, 1994, translated in Ent. L. Rep.,
Mar. 1995, at 3. - Marie-Anne Renaux, Synposis, Droit d’auteur et copyright : deux approches différents, du
rôle des auteur, http :www.p.wilheim.com/publications-juridiques-7.html

 -41انظر حول هذه الق�ضية :جولد�شتاين بول ،)1999( ،حقوق امل�ؤلف ،ترجمة حممد ح�سام لطفي
و�سليمان قناوي ،اجلمعية امل�صرية لن�شر املعرفة والثقافة العاملية� ،ص  141وما بعدها.
 -42فيلم غابة الإ�سفلت ( )Asphalt Jungleمن ت�أليف بن مادو ،و�إخراج جون هيو�ستون ،وللإطالع على
هذه الق�ضية انظر:
Ent. L. Rep., ar.995, at 3.

43- Jacques Raynard, Un film américan créé en noir et blanc ne peut être diffusé en France dans une version
colorée. Recueil Dalloz, 1993, p. 197.

 -44انظر:
Manuel Castells, The Internet Galaxy, Reflection on the Internet, Business and Society, 2001, p.2.

 -45ال يزيد قطر القر�ص عن � 12سم وميكن �أن يحوي �أكرث من ت�سعة مليارات معلومة �أولية.
� -46إن م�صطلح ( )P2Pهو اخت�صار لعبارة  peer to peerوالذي يعني بالتف�سري الوا�سع الت�شارك بني
مت�صفحي االنرتنيت الذين يجمعهم هدف واحد ،والذين ميكنهم عن طريق التوا�صل فيما بينهم تبادل
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.املعلومات التي بحوزة كل واحد منهم
Shawn( ) مت و�ضعها على �شبكة االنرتنيت ومت �إن�شا�ؤه من قبلP2P(  يعد هذا الربنامج �أول تقنية-47
 وقد �صمم هذا الربنامج بهدف �إيجاد و�سيلة ت�سهل. وهو طالب �أمريكي يف جمال املعلوماتية،)Fanins
 وعلى الرغم من كثري�أً من الدعاوى قد رفعت �ضد هذا.تناول امللفات املو�سيقية مع �أ�صدقائه الطالب
 مليون مت�صفح انرتنيت خالل عام60  قد مت ا�ستخدامه من قبلNapster  �إال �أن برنامج،2000 الطالب عام
: انظر.2001
W. Greffex, (2005) Economie de la propriété artistique, édition Economica, , P. 161.

48- Nicolas Lucchi, (2005), Intellectual property rights in digital media – A comparative analysis of legal
protection technological measures and new business models under E.U. and U.S. Law, Vol. 53, Buffalo Law
Review, p. 136-138.

 على �سبيل املثال فيلم املهمة امل�ستحيلة والذي مت و�ضعه مبتناول جمهور �شبكة االنرتنيت با�ستخدام-49
: انظر.”3 ) ولكن حتت عنوان �آخر وهو “املهمة امل�ستحيلةP2P( تقنية
Jefferson Thomas, (2014), Die Hard (and pass on your digital media): How the pieces have come together to revolutionize
copyright law for digital era, Case Western Reserve Law Review, Volume 64, Issue 4, 2014, p. 1829

 �إن جمعية الأفالم الأمريكية تقدر �أن حوايل ن�صف مليون ن�سخة من الأفالم مت حتميلها يومي ًا ب�شكل-50
: انظر. مليار دوالر4,5  مما ي�شكل خ�سارة �سنوية تفوق2002 غري قانوين عرب �شبكة االنرتنيت عام
Brochet Anne-Laure, Linant de Bellefonds Lucie, Le Guerer Martin, Alison Antoine, Lestienne Anne, Scalbert
Christoph, Garnier Maud, (2003), Numérique et droit d’auteur, , Etude réalisée sous la direction de Jean-Marc
Vernier Responsable des études, L’Exception, Université de Paris, p. 35 et s.

 الأوىل اتفاقية برن: ال بد من الإ�شارة �إىل اتفاقيتني يف جمال حقوق امل�ؤلف على امل�ستوى العاملي-51
 واملتعلقة بحماية،1994 ) لعامTRIPS(  والثانية اتفاقية تريب�س،1886 حلماية امللكية الأدبية والفنية لعام
.حقوق امللكية الفكرية
: والذي مت ن�شره يف،)DMCA(  �أو ما يعرف اخت�صار ًاDigital Millennium Copyright Act  وهو قانون-52
Pub. L, No 105- 304, 105th Congress, 2d Session.

:لالطالع على �أبعاد هذا القانون انظر
Di Palma Jessica, (2014), The Digital Millennium Copyright Act and the clash between authors and innovators:

The need for a legislative amendment of the safe Harbor provisions, Loyola of Los Angeles Law Review, Vol.
47:797.
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: لالطالع على تلك التوجيهات انظر-53

2001/ 29/EC, Harmonisation of certain aspects of Copyright and related Right in Information Society, Official
Journal of the European Community, L. 167, 22 June 2001 1t 10-19

: هو اخت�صار للجملة الفرن�سيةDADVSI -54
“Droit d’Auteur et les Droits Voisins dans la Société d’Information»

�أغ�سط�س لعام/ �آب3  ال�صادر يف،178  العدد،وقد مت ن�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية الفرن�سية
.1154  �ص،2006
Mesures techniques de : “تدابري احلماية التقنية” هي الرتجمة التي اخرتناها للم�صطلح الفرن�سي-55
 ؛protection

:وامل�صطلح االجنليزي
. من الف�صل ال�سابع ع�شر من التقنني االحتادي106  املادة-56
.Technological protection Measures

57- Lackman Eleanor M., (2003), Slowing Down the Speed of Sound: A Transatlantic Race to Head off Digital
Copyright Infringement, Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal, pp. 1161- 1177.

59- Rosenblatt Bill (2007), DRM, Law and technology: an American perspective, Emerald online Information
Review, Vol. 31, No 1, 2007, pp. 73.
60- Ibid..

61- Audio Home Recording Act 1992
62-

Recording Industry Association of America vs. Diamond Multimedia Systems, Inc. C.D. Cal 1998, in

ِAnne-Laure Brochet, Lucie Linant de Bellefonds, Martin Le Guerer, Antoine Alison, Anne Lestienne, Christoph Scalbert, Maud Garnier, Numérique et droit d’auteur, op. cit. p. 45.
63- Recent Regulation (2011), Harvard Law Review, Vol. 124: 1604.

: يعرف هذا املبد�أ ب-64
. من التقنني االحتادي109  املادة-65

First sale doctrine

66- Rosenblatt Bill (2007), DRM, Law and technology: an American perspective, op. cit., p. 74.

. من قانون امللكية الفكرية الفرن�سي2  الفقرة5 – 122  املادة ل-67

68- Estell Dumote, La copie privée légitimée par la cour d’appel de Montpellier, ZDNET France, publié le
vendredi 15 mars 2005, cité par Chan chamnan Than, - un monde-sans-droit-d-auteur19.htm, op. cit.
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.من قانون امللكية الفكرية الفرن�سي
70- Caron Christophe (2006), La loi du 1er août 2006- relative au droit d’auteur et droits voisins dans la société
de l’information. La Semaine Juridique, Edition Générale, no 38, I, 1-69.
71-

Cons. Const., déc. no 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Recueil, p. 88, Jo du 3 août 2006, p. 11541.

72- Jacques Francillon, Téléchargement illégal, RSC, 2009, p. 609.

: هذا االخت�صار جلملة-73
Haute Autorité pour lq Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet.

74- La loi HADOPI 2 du 28 octobre 2009 et la décision du Conseil Constitutionnel du 22 octobre 2009.
75- De Bellescize Diane (2010), Hadopi 1 et Hadopi 2, en attendant Hadopi 3, Constitutions, p. 293.

. للتقنني االحتادي17  مت �إدخال هذا القانون يف الف�صل- 76
 ي�سهمان يف1998  فقد مت تبني قانونني �آخرين يف الواليات املتحدة عامDMCA  بالإ�ضافة �إىل قانون- 77
 �أو ماThe Copyright Term Extension Act  الأول هو قانون.التقارب الت�شريعي مع االحتاد الأوروبي ومنها فرن�سة
 �أما. وهو ا�سم املغني ع�ضو الكونغر�س الأمريكي الذي قدم م�شروع القانونSony Brono Copyright ي�سمى ب
 والذي م ّد فرتة احلماية القانونية حلق امل�ؤلف �إىل �سبعني �سنة بعد وفاةMickey Mouse القانون الآخر فهو
.امل�ؤلف من�سجم ًا بذلك مع املدة املن�صو�ص عليها يف القوانني الأوروبية ومنها القانون الفرن�سي
. من قانون حق امل�ؤلف الأمريكي1201  من املادة17  الفقرة-78
79- Perret Joanna, 2003, Protecting Technology over Copyright : A Step too Far, 14(1) Entertainment Law
Review, pp. 1-2.
80- Electronic Frontier foundation, unintended consequences: Five years under the DMCA, 24 September
2003, http://www.eff.org/IP/DMCA/unintended_consquences.php
81- Capriol Eric A., (2006), Mesures techniques de protection et d’information des droits d’auteur, Communication commerce électronique, no 11.
82- Digital Rights Management System
83- Ibid.

 من5-331  والتي �أ�صبحت املادة،)DADVSI(  من قانون حق امل�ؤلف يف جمتمع املعلومات13  املادة-84
.قانون امللكية الفرن�سي
 من22-331  يف املادة، كما ذكرنا، وقد مت �إدخال هذه التدابري،)Mesures Techniques d’information( -85
.قانون امللكية الفكرية الفرن�سي
. من قانون امللكية الفكرية2-4-335  ل،1-4-335  ل،2-3-335  ل،1-3-335  املواد ل-86
87- CNIL (1988), Dix ans d’informatoque et liberté, Economica, p.1.
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