امللخ�ص:

�إن هذه الدرا�سة ت�أتي ب�صورة �أ�سا�سية بهدف حتديد مدى �أمكانية املحافظة على
احلقوق املالية للم�ؤلف عند ا�ستغالل امل�ص َّنف املحمي �أو �أي من عنا�رصه �ضمن امل�صادر
الإلكرتونية للمعلومات ،وذلك يف ظل الن�صو�ص النظامية املوجودة يف نظام حماية
حقِّ امل�ؤلف ال�سعودي مع املقارنة بني مدى ان�سجام التنظيم القانوين للحقوق املالية
للم�ؤلف يف نظام حماية حقِّ امل�ؤلف ،واتفاقية «برن» اخلا�صة بحماية امل�ص َّنفات الأدبية،
والفنية ،فجاءت هذه الدرا�سة ب�صورة �أ�سا�سية لتوفري الإجابة على الت�سا�ؤالت التالية:
فهل ميكن �إعمال احلقوق املالية للم�ؤلف عند ا�ستغالل امل�ص َّنف املحمي �أو �أي من عنا�رصه
�ضمن امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات؟ وهل �أن الن�صو�ص الواردة يف نظام حماية حقِّ
امل�ؤلف تتمتع بدرجة عالية من املرونة تكفل حماية احلقوق املالية للم�ؤلف �ضمن امل�صادر
الإلكرتونية للمعلومات؟ ونظ ًرا لطبيعة املو�ضوع املبحوث فيه فقد كان الز ًما علينا �إتباع
املنهج التحليلي يف �إعداد هذه الدرا�سة ،عالوة على تق�سيمها تق�سي ًما ثنائ ًّيا.
ومن �أهم نتائج هذه الدرا�سة� ،أنه لي�س كل ا�ستخدام للم�ص َّنف �أو �أي من عنا�رصه
عد تعد ًّيا على احلقوق املالية للم�ؤلف ،و�إمنا هناك حاالت معينة ينبغي فيها �إعمال
ُي ُّ
احلقوق املالية للم�ؤلف عند ا�ستغالل امل�ص َّنف �أو �أي من عنا�رصه �ضمن امل�صادر
الإلكرتونية للمعلومات ،و�أن الن�صو�ص النظامية الواردة يف نظام حماية حقِّ امل�ؤلف
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تتمتع بدرجة عالية من املرونة ب�صورة ميكن معها �إعمال احلقوق املالية للم�ؤلف �ضمن
امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات.
املقدمة:

�شك فيه �أن �رسعة ان�سياب املعلومات �أ�صبحت يف الوقت الراهن ِّ
�إن مما ال َّ
ت�شكل
أ�سا�سا لدى كافة دول العامل �سواء �أكانت متقدمة �أم يف طريقها للتقدم ،فاملعلومات
هد ًفا � ً
هي امل�سئولة عن تطور الأمم ورقيها �رشيطة �أن جتد من ي�ستعملها ،وي�ستغلها بال�صورة
الأف�ضل ،وال يقف منها موقف املتفرج ،بل ي�سعى للتفاعل معها بعد �إدراكه ملحتواها،
وم�ضمونها ،وغايتها((( ،فاحل�ضارات ال توجد من العدم ،بل هي حم�صلة جهد خمل�ص
يبذله كل من يحمل انتماء �إلى وطنه وي�سعى �إلى رفعته �إلى �أعلى املراتب.
وقد كان لأهمية املعلومات الف�ضل الأكرب يف انت�شار عملية ا�ستخدام امل�صادر
الإلكرتونية للمعلومات لالحاطة ب�أكرب كم من املعلومات املتمثّلة بالإنتاج الفكري
الب�رشي ،وذلك ملا لهذه امل�صادر من قدرة هائلة يف تخزين املعلومات ،وا�سرتجاعها
يف وقت بالغ ال�رسعة ،ومن هنا فقد �أ�صبحت امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات �رضورة
يفر�ضها واقع احلياة املعا�رصة.
�أهمية الدرا�سة:

�إن �أهمية هذه الدرا�سة تكمن يف جانبني �أحدهما علمي ،والآخر عملي� ،أما عن
الأهمية العلمية لهذه الدرا�سة ف�إنها ت�أتي انطال ًقا مما مل�سناه من �شح يف الدرا�سات
ال�سابقة املتع ِّلقة مبو�ضوع �إعمال احلقِّ املايل للم�ؤلف �ضمن نطاق امل�صادر الإلكرتونية
((( ال�سيد� ،أ�سامة ،املكتبات العربية واحلا�سب الإلكرتوين وحتدِّ يات التطور ،جملة املكتبات واملعلومات،
الريا�ض1980 ،م� ،ص .85
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ن�سبيا ويهم بالدرجة الأولى
للمعلومات ،حيث �إنها جاءت لتعالج مو�ضوع حديث ًّ
أ�سا�سا من �أ�س�س تطور املجتمع ،وتقدمه من خالل ما جتيد به قريحته
امل�ؤلف الذي ُي ُّ
عد � ً
الأدبية ،والفنية ،كما �أن الأهمية العلمية لهذه الدرا�سة تكمن مبا مل�سناه من غمو�ض
يف جوهر مو�ضوع �إعمال احلقوق املالية للم�ؤلف �ضمن نطاق امل�صادر الإلكرتونية
للمعلومات ،فهناك العديد من الت�سا�ؤالت التي حاولنا من خالل هذه الدرا�سة تقدمي
الإجابة عليها مبا ي�ؤدي �إلى تو�ضيح النطاق النظامي حلماية احلقِّ املايل للم�ؤلف عند
�إدخال امل�ص َّنف �أو �أي من عنا�رصه �أو ا�ستخراجها من امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات.
�أما الأهمية العملية لهذه الدرا�سة ف�إنها تنبثق من الأهمية العلمية لها فهي من �ش�أنها
�أن تقدم احللول النظامية لال�ستف�سارات التي ميكن �أن تثور عند �إعمال احلقِّ املايل
للم�ؤلف عند �إدخال �أو ا�ستخراج امل�ص َّنف املحمي �أو �أي عن�رص من عنا�رصه يف امل�صادر
الإلكرتونية للمعلومات ،عالوة على اعتبارها �ضمن الدرا�سات احلديثة التي ميكن �أن
ت�ضاف �إلى املكتبتني النظاميتني ال�سعودية ،والعربية مبا ي�ؤدي �إلى �إثرائهما ،والزيادة يف
�أثرهما العلمي.
�إ�شكالية الدرا�سة:

�إن ا�ستخدام امل�ص َّنفات املحمية نظام ًيا يف امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات �سواء
�أكان هذا اال�ستخدام للم�ص َّنف الكامل� ،أو جلزء معني منه� ،أو لبياناته الببلوجرافية� ،أو
ملخ�صاته تثري بع�ض الإ�شكاليات النظامية من حيث مدى احرتام احلقِّ املايل للم�ؤلف
عند ا�ستخدامها ،فغاية الدرا�سة تتمثَّل يف الإجابة على ت�سا�ؤل �أ�سا�سي يتفرع عنه جملة
من الت�سا�ؤالت الفرعية:
فما مدى �إمكانية �إعمال احلقوق املالية للم�ؤلف عند ا�ستخدام امل�ص َّنف املحمي� ،أو
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�أي عن�رص من عنا�رصه يف امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات يف ِّ
ظل نظام حماية حقِّ
امل�ؤلف ال�سعودي؟
وهل �أن ا�ستخدام البيانات الببلوجرافية اخلا�صة بامل�ص َّنف� ،أو ملخ�صاته �ضمن
عد تعد ًّيا على احلقِّ املايل للم�ؤلف �إذا مت دون �إذن م�سبق
م�صادر املعلومات الإلكرتونية ُي ُّ
عد فيه تعد ًّيا على احلقوق املالية للم�ؤلف �رشيطة �أن
منه؟ �أم �أن مثل هذا الت�رصف ال ُي ُّ
يتم �ضمن �إطار قانوين معني؟
وما هي �صور ا�ستغالل امل�صنَّفات امل�ستوجبة لإعمال احلقوق املالية للم�ؤلف �ضمن م�صادر
املعلومات الإلكرتونية؟ وهل �أن ا�ستغالل امل�صنَّفات وف ًقا لكافة �صور ا�ستغاللها �ضمن م�صادر
املعلومات الإلكرتونية ُيعدُّ تعد ًّيا على احلقِّ املايل للم�ؤلف �إذا مت دون �إذن م�سبق منه؟
ُعد على درجة
وهل �أن الن�صو�ص النظامية الواردة يف نظام حماية حقِّ امل�ؤلف ت ُّ
عالية من املرونة مبا يح ِّقق �إمكانية �إعمال احلقوق املالية للم�ؤلف عند ا�ستخدام امل�ص َّنف
املحمي� ،أو �أي من عنا�رصه �ضمن امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات؟
منهج الدرا�سة وتق�سيمها:

�أما ب�شان منهج الدرا�سة فقد اتبعنا املنهج التحليلي كمنهج �أ�سا�سي ووحيد لتحليل
الن�صو�ص النظامية املتع ِّلقة باحلقِّ املايل للم�ؤلف يف نظام حماية حقِّ امل�ؤلف ال�سعودي
مبا ميكننا من فهم هذه الن�صو�ص ،وما ورد يف متنها من �أحكام نظامية ميكن �أن تعالج
املو�ضوع املبحوث فيه ب�صورة �رصيحة ،ووا�ضحة� ،أو من خالل تطويعها مبا يح ِّقق
�إعمال احلقوق املالية للم�ؤلف �ضمن م�صادر املعلومات الإلكرتونية(((.
(((	�إن اتفاقية برن �أبرمت عام (1886م) و�أكملت يف باري�س عام (1896م) وعدلت يف برن عامي (1908م) و(1914م)،
كما خ�ضعت للتعديل يف روما عام (1928م) ،ويف بروك�سل عام (1948م) ويف �ستوكهومل عام (1967م) ويف باري�س
عام (1971م) ،وقد نظمت ب�صورة �أ�سا�سية لتنظيم كافة ما يت�صل باحلقوق الأدبية واملالية للم�ؤلف.
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وبنا ًء على ذلك فقد عمدنا �إلى �إتباع التق�سيم الثاين لهذه الدرا�سة ،فق�سمناها
ملبحثني مع تق�سيم كل مبحث ملطلبني ،وتق�سيم كل مطلب لفروع ،ونقاط بح�سب
احلاجة ،وذلك على النحو التايل:
•املبحث الأول :ماهية احلقوق املالية للم�ؤلف وحدودها �ضمن ا�ستخدام امل�ص َّنفات
وعنا�رصها يف امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات.
 املطلب الأول :ماهية احلقوق املالية للم�ؤلف. املطلب الثاين� :إعمال احلقوق املالية للم�ؤلف �ضمن ا�ستخدام البياناتالببلوجرافية وملخ�صات امل�ص َّنف يف م�صادر املعلومات الإلكرتونية.
•املبحث الثاين� :صور ا�ستغالل امل�ص َّنفات امل�ستوجبة لإعمال احلقوق املالية
للم�ؤلف �ضمن امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات.
 املطلب الأول :عملية �إدخال امل�ص َّنف �إلى امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات. -املطلب الثاين :عملية �إخراج امل�ص َّنف من امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات.
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املبحث الأول
ماهية احلقوق املالية للم�ؤلف وحدودها �ضمن ا�ستخدام
امل�ص َّنفات وعنا�صرها يف امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات
�إن املتتبع ملا جاء يف نظام حماية حقِّ امل�ؤلف ال�سعودي ال�صادر باملر�سوم امللكي
رقم م 41/تاريخ  2رجب من عام 1424هـ ،يلم�س بو�ضوح �أن املنظم ال�سعودي كان
حري�صا على تنظيم ما يت�صل بحقوق امل�ؤلف ،فق َّرر له جمموعة من احلقوق الأدبية،
ً
واحلقوق املالية التي من �ش�أنها املحافظة على حقِّ املبدع مبا يبدعه ،و�أكرث ما يدل على
رغبة املنظم ال�سعودي بحماية املبدعني ما نظمه من جزاءات مدنية ،و�أخرى جزائية
تهدف لإعمال حقوق امل�ؤلف((( ،ولين�سجم مبوقفه هذا مع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية
التي عنيت بحماية احلقوق الأدبية ،واملالية للم�ؤلف ،قال املروذي( :قلت لأبي عبد اهلل:
رجل �سقطت منه ورقة فيها �أحاديث فوائد ف�أخذتها ،ترى �أن �أن�سخها و�أ�سمعها؟ قال :ال
�إال ب�إذن �صاحبها)(((.
ويف هذا املبحث ف�إننا �سن�سعى جاهدين لبيان مفهوم احلقوق املالية للم�ؤلف
(املطلب الأول) ،وحدود �إعمالها �ضمن عملية ا�ستخدام امل�ص َّنفات �أو عنا�رصها يف
م�صادر املعلومات الإلكرتونية (املطلب الثاين).
املطلب الأول :ماهية احلقوق املالية للم�ؤلف
�إن املنظم ال�سعودي ق َّرر �رصاحة للم�ؤلف جمموعة من احلقوق املالية على م�ص َّنفه،
((( �شديد ،عبد الر�شيد ،احل ُّق الأدبي للم�ؤلف (النظرية العامة وتطبيقاتها) ،القاهرة ،دار النه�ضة العربية1978 ،م� ،ص .89
((( نق ًال عن :النووي ،ال�سيد ،مو�سوعة �أقوال الإمام �أحمد بن حنبل يف رجال احلديث وعلله ج( ،)4عامل
الكتاب ،بريوت1997 ،م� ،ص.352
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وهذه احلقوق جاء الن�ص عليها يف املادة التا�سعة من نظام حماية حقِّ امل�ؤلف ،ويف
هذا املطلب ف�إننا �سن�سعى جاهدين لتحديد املق�صود باحلقوق املالية للم�ؤلف ،ومدى
ان�سجام هذه احلقوق مع احلقوق املالية للم�ؤلف الوارد الن�ص عليها يف اتفاقية «برن»
حلماية امل�ص َّنفات الأدبية ،والفنية.
يق�صد باحلقوق املالية للم�ؤلف هي �إعطاء �صاحب الإنتاج الذهني حقِّ احتكار
مدة مع ّينة تنق�ضي
ا�ستغالل �إنتاجه مبا يعود عليه بالنفع ،والربح املايل ،وذلك خالل ّ
هذه احلقوق بفواتها((( ،و�إلى جانب م�صطلح احلقوق املالية للم�ؤلف ،ف�إنه يطلق عليها
� ًأي�ضا -احلقوق االقت�صادية للم�ؤلف� ،إال �أن اال�صطالح الأول يعبرِّ عن اجلانب املادي
حلقِّ امل�ؤلف مقابل ا�صطالح احلقِّ الأدبي الذي يعبرّ عن اجلانب املعنوي حلقِّ امل�ؤلف،
وو�صف هذه احلقوق باحلقوق املالية ،يعبرِّ عن االعرتاف للم�ؤلف باحلقِّ يف احل�صول
حق
على ن�صيب معقول من العائد املايل املتح�صل من انتفاع اجلمهور مب�ص َّنفه ،فهو ٌّ
متثِّله االمتيازات املالية التي يح�صل عليها امل�ؤلف من ا�ستغالل م�ص َّنفه((( ،لذا ف�إننا منيل
لال�صطالح على هذه احلقوق باحلقوق املالية للم�ؤلف ،عالوة على االلتزام به انطال ًقا
من كونه امل�صطلح الذي ا�ستخدمه املنظم ال�سعودي يف نظام حماية حقِّ امل�ؤلف.
ومن �أهم ما مي ّيز احلقوق املالية للم�ؤلف �أنها حقوق ا�ستئثارية ،و�أنها حقوق م�ؤقتة،
ويق�صد من كون �أنها حقوق ا�ستئثارية � ّأي �أنه ال يجوز لأحد غري امل�ؤلف �أن ميار�سها،
احلق وحده ب�أن ينقل
�إال بعد احل�صول على موافقة امل�ؤلف �أو من يخلفه ،و�أن للم�ؤلف َّ
للغري حقَّه يف �أن يبا�رش حقوق اال�ستغالل املق َّررة له ب�صورة كلية �أو جزئية ،ولفرتة زمنية
مع ّينة ،ويق�صد من كون �أن احلقوق املالية للم�ؤلف هي حقوق م�ؤقتة � ّأي �أنها لي�ست
((( وهدان ،ر�ضا ،حماية احلقِّ املايل للم�ؤلف وو�سائل حمايته يف ظل التقنيات احلديثة واملتغريات االقت�صادية،
دار اجلامعة اجلديدة القاهرة2001 ،م �ص.22
حقِّ
حقِّ
((( جاء يف املادة التا�سعة ع�شرة من نظام حماية امل�ؤلف الن�ص على �أنه (تكون حماية امل�ؤلف يف
امل�ص َّنف ملدى حياة امل�ؤلف ،وملدة خم�سني �سنة بعد وفاته).
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نظاميا ،ويرتتَّب على ذلك
حقو ًقا �أبدية ،حيث �إنها تنق�ضي بحلول الأجل َّ
املحدد لها ًّ
عدم جواز احتكارها من � ِّأي �شخ�ص كان ،و�أنها ت�صبح مبثابة امللك العام.
وكما ا�رشنا منذ مطلع هذا املبحث ف�إن املنظم ال�سعودي نظم يف نظام حماية حقِّ
امل�ؤلف عد ًدا من احلقوق املالية للم�ؤلف ،وقد جاء الن�ص على هذه احلقوق يف املادة
التا�سعة من النظام((( ،و�إن كان املنظم ال�سعودي عند تنظيمه للحقوق الأدبية للم�ؤلف
قد ن�ص عليها على �سبيل احل�رص� ،إال �أنه باملقابل عند تنظيمه للحقوق املالية للم�ؤلف
ف�إنه قد ن�ص عليها على �سبيل املثال ،فهو مل يح�رص احلقوق املالية للم�ؤلف بحقوق
مفتوحا على م�رصاعيه ال�ستغالل امل�ؤلف مل�ص َّنفه ب� ّأي و�سيلة من
مع َّينة ،و�إمنا ترك الباب
ً
الو�سائل املادية.
ومن جانبنا ف�إننا جند �أن هذا املوقف للمنظم ال�سعودي هو ٌ
ايجابي ،وحممو ٌد؛
موقف
ٌّ
لأن من خالله ي�سمح للم�ؤلف با�ستغالل م�ص َّنفه وف ًقا ل ّأي و�سيلة من و�سائل اال�ستغالل
احلديثة التي ميكن �أن تظهر م�ستقب ًال مبا ين�سجم مع متطلبات التطور يف قطاع االت�صاالت
والتكنولوجيا احلديثة ،كما �أننا جند �أن هذا املوقف للمنظم ال�سعودي جاء ان�سجا ًما
مع موقف اتفاقية «برن» مبا ت�ضمنته يف املادة التا�سعة((( من ن�ص عام للحقوق املالية
حاليا،
للم�ؤلف مبا ي�ضمن ات�ساع م�ضمون الن�ص ،لي�شمل و�سائل اال�ستغالل املوجودة ًّ
((( جاء يف املادة التا�سعة من نظام حقِّ امل�ؤلف الن�ص على �أنه (�أو ًال :للم�ؤلف �أو من يفو�ضه حقّ القيام بكل
الت�ص ُّرفات الآتية �أو بع�ضها ح�سب طبيعة امل�ص َّنف -1 :طبع امل�ص َّنف ون�شره على �شكل مقروء� ،أو ت�سجيله
على �أ�شرطة م�سموعة �أو مرئية� ،أو �أ�سطوانات مدجمة� ،أو ذاك��رة �إلكرتونية� ،أو غري ذلك من و�سائل
الن�شر – 2.ترجمة امل�ص َّنف �إلى لغات �أخرى� ،أو اقتبا�س� ،أو حتويره� ،أو �إعادة توزيع املادة امل�سموعة،
�أو املرئية – 3 .نقل امل�ص َّنف �إلى اجلمهور ب�أي و�سيلة ممكنة ،مثل العر�ض� ،أو التمثيل �أو البث الإذاعي،
�أو عرب �شبكات املعلومات – 4 .جميع �أ�شكال اال�ستغالل املادي للم�ص َّنف بوجه عام مبا يف ذلك الت�أجري
التجاري امل�سموح به).
((( جاء يف املادة التا�سعة من اتفاقية «برن» اخلا�صة بحماية امل�ص َّنفات الأدبية والفنية الن�ص على �أنه (يتمتع
م�ؤلفو امل�ص َّنفات الأدبية والفنية الذين حتميهم هذه االتفاقية بحقِّ ا�ستئثاري يف الت�صريح بعمل ن�سخ من
هذه امل�ص َّنفات ب�أي طريقة وب�أي �شكل كان).
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وما ميكن �أن يوجد م�ستقب ًال.
املطلب الثاين� :إعمال احلقوق املالية للم�ؤلف �ضمن ا�ستخدام البيانات
الببلوجرافية وملخ�صات امل�صنَّف يف امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات.
�إن البحث يف مو�ضوع �إعمال احلقوق املالية للم�ؤلف �ضمن امل�صادر الإلكرتونية
للمعلومات يقود �إلى �رضورة القول ابتدا ًء بوجوب حتديد نطاق �إعمال احلقوق
املالية للم�ؤلف عند ا�ستخدام البيانات الببلوجرافية وملخ�صات امل�ص َّنف املحمية
نظاميا ،فالت�سا�ؤل الذي يطرح نف�سه يف هذا املقام هو :هل �أن ا�ستخدام البيانات
ًّ
الببلوجرافية اخلا�صة بامل�ص َّنف �أو ملخ�صاته �ضمن م�صادر املعلومات الإلكرتونية
يعترب تعد ًّيا على احلقوق املالية للم�ؤلف �إذا َّمت دون �إذن م�سبق منه؟ �أم �أن مثل هذا
يتم �ضمن �إطار
الت�رصف ال يعترب فيه تعد ًّيا على احلقوق املالية للم�ؤلف �رشيطة �أن َّ
قانوين معينّ ؟
�إن املنظم ال�سعودي يحمي طائفة مع َّينة من امل�ص َّنفات ،التي ينبغي �أن تكون مبتكرة
بغ�ض النظر عن ماهيتها �أو �أهميتها �أو الغر�ض منها� ،سواء �أكانت م�ص َّنفات �أدبية �أو فنية
�أو�...إلخ ،و�سواء ّمت التعبري عنها �شفاهة �أو كتابة �أو ر�س ًما �أو طباعة�.....إلخ ،فحتى يتم
عاك�سا للطابع االبتكاري املتم ّيز الذي يعبرِّ عن �إبداع
حماية امل�ص َّنف فينبغي �أن يكون ً
ومت ّيز م�ؤلفه((( ،فاملتبع ملا جاء الن�ص عليها يف املادتني الثانية ،والثالثة( ((1من نظام حماية
حقِّ امل�ؤلف يلم�س بو�ضوح �أن املنظم ال�سعودي ق َّرر احلماية النظامية لكافة امل�ص َّنفات
وتتج�سد فيها �شخ�صيته ،وب�صماته الذهنية
الفكرية املبتكرة التي جتود بها قريحة امل�ؤلف،
َّ
((( كلود ،كولومبيه ،املبادئ الأ�سا�سية حلقِّ امل�ؤلف واحلقوق املجاورة (درا�سة مقارنة) باري�س ،املنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم1995 ،م� ،ص .42
( ((1راجع ن�ص املادتني الثانية والثالثة من نظام حماية حقِّ امل�ؤلف ال�سعودي.
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دون �أن يح�رص هذه امل�ص َّنفات مب�ص َّنفات مع ّينة(.((1
و�إن كانت القاعدة العامة تق�ضي ب�أن املنظم ال�سعودي قد �أ�صبغ احلماية النظامية
لكافة امل�ص َّنفات الفكرية التي تعبرِّ عن �إبداع م�ؤلفه �إال �أن البحث يف مو�ضوع �إعمال
احلقوق املالية للم�ؤلف �ضمن امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات يقود لال�ستفهام حول
مدى حماية احلقوق املالية للم�ؤلف يف عنا�رص امل�ص َّنف املحمي عند ا�ستخدامها �ضمن
امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات.
فاحلكم النظامي ال�ستعمال امل�ص َّنفات املحمية للوفاء بحاجة عمالء امل�صادر الإلكرتونية
للمعلومات تختلف باختالف نوعية العن�رص امل�ستخدم يف امل�صدر الإل��ك�تروين
للمعلومات( ،((1فمن م�صادر املعلومات ما يقدم البيانات الببلوجرافية للم�ص َّنف ،ومنها
ملخ�صا للم�ص َّنف ،ومنها ما يقدم الن�ص الكامل للم�ص َّنف ،ويف هذا ال�صدّ د ف�إن
ما يقدم
ً
الت�سا�ؤل الذي يثور ليطرح نف�سه حول مدى �إمكانية حماية احلقوق املالية للم�ؤلف ،يف
هذه العنا�رص املختلفة للم�ص َّنف ،عند ا�ستخدمها �ضمن امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات؟
والإجابة على هذا الت�سا�ؤل ت�ستدعي الإجابة �أو ًال على الت�سا�ؤل الآخر ،وهو ما مدى
ت�أثري العنا�رص املقدمة للعميل عرب امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات على مبيعات امل�ص َّنف
الأ�صلي؟ وللإجابة على كافة الت�سا�ؤالت الآنف ذكرها ف�إن ذلك يتطلب درا�سة العنا�رص
الثالثة للم�ص َّنف عند ا�ستخدامها �ضمن امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات ،وذلك لتحديد
مدى متتعها باحلماية النظامية من عدمه ،وذلك على التف�صيل التايل.
�أو ًال :البيانات الببلوجرافية
( ((1ابو رمان ،عيد ،احلماية الإجرائية حلقِّ امل�ؤلف (درا�سة مقارنة) ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة
�آل البيت ،املفرق2004 ،م� ،ص .25
( ((1لطفي ،حممد ،بنوك املعلومات وحقوق امل�ؤلف (درا�سة مقارنة) ،بال نا�شر ،القاهرة1999 ،م� ،ص.19
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يق�صد بالبيانات الببلوجرافية للم�ص َّنف �أي املعلومات الأ�سا�سية للم�ص َّنف،
وهي التي تهدف �إلى التعريف بامل�ص َّنف كعنوان امل�ص َّنف ،وا�سم امل�ؤلف ،وا�سم
النا�رش ،و�سنة الن�رش ،ورقم الطبعة ،وعدد ال�صفحات ،وغريها من معلومات
تعريفية خا�صة بامل�ص َّنف.
يتم �ضمنها
�إن من املعلوم �أن هناك العديد من امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات ،التي ُّ
ا�ستخدام البيانات الببلوجرافية للم�ص َّنف ،ومتكن عمالءها ،ورودها من هذه البيانات
دون قيد �أو �رشط ،فهل �أن مثل هذا الت�رصف �ضمن امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات
يعترب فيه تعد ًّيا على احلقوق املالية للم�ؤلف �أم ال؟
عند حتديد م��دى �ضمان احل��ق��وق املالية للم�ؤلف يف ا�ستخدام البيانات
الببلوجرافية للم�ص َّنف يف امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات ف�إننا نتفق مع الر�أي
القا�ضي بان ا�ستخدام ون�رش البيانات الببلوجرافية �إذا ما مت �ضمن امل�صدر الإلكرتوين
احلق املايل للم�ؤلف فال
للمعلومات دون �إذن م�سبق من امل�ؤلف ال يعترب تعد ًيا على ِّ
يوجد ما مينع من القيام با�ستخدام البيانات الببلوجرافية دون اال�ستئذان امل�سبق
احلق
من امل�ؤلف وال�رشط الوحيد الذي ينبغي مراعاته يف هذا
ال�صدد هو احرتام ِّ
ّ
الأدبي للم�ؤلف بن�سبة م�ص َّنفه �إليه بالطريقة التي ارت�ضاها امل�ؤلف(.((1
و�أكرث من ذلك ف�إننا جند �أن املنظم ال�سعودي وان كان قد ق َّرر احلماية النظامية
لعنوان امل�ص َّنف( ،((1فال �ضري من ا�ستخدام هذا العنوان يف الإ�شارة �إلى امل�ص َّنف �ضمن
امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات طاملا انتفت �شبهة اال�ستغالل وغر�ض �أيجاد اخللط يف
ذهن اجلمهور لال�ستفادة من جناح �سابق للعنوان.
( ((1لطفي ،حممد ،بنوك املعلومات وحقوق امل�ؤلف (درا�سة مقارنة) ،مرجع �سابق� ،ص.21
( ((1جاء يف الفقرة الثانية ع�شرة من املادة الثانية يف نظام حماية حقِّ امل�ؤلف الن�ص على �أنه (ت�شمل احلماية
كذلك عنوان امل�ص َّنف �إذا كان متميزً ا بطابع ابتكاري ،ومل يكن ً
لفظا جار ًيا للداللة على مو�ضوع امل�ص َّنف).
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ثان ًيا :ملخ�ص امل�صنَّف

�إن من املت�صور �أن يتم ا�ستخدام ملخ�ص للم�ص َّنف املحمي �ضمن امل�صادر
الإلكرتونية للمعلومات �إلى جانب ا�ستخدام البيانات الببلوجرافية للم�ص َّنف وذلك
كخدمة متميزة تقدم �إلى رواد ،وعمالء امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات ،ويف هذا
ال�صدد ف�إنه يتعني التمييز بني نوعني من امللخ�صات املقدمة وهي امللخ�صات الوافية
لغر�ض الباحث ،وامللخ�صات غري الوافية لغر�ض الباحث ،وبعبارة �أخرى ف�إن حماية
احلقِّ املايل للم�ؤلف �ضمن هذه امللخ�صات تكون مرهونة بالإجابة على الت�سا�ؤل التايل:
هل امللخ�ص املقدم �ضمن امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات كفيل ب�أن يغني الباحث
عن الرجوع �إلى امل�ص َّنف الأ�صلي �أم ال؟
ف�إن كان امللخ�ص املقدم عرب امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات هو ملخ�ص ٍ
واف
بحيث يكون من القدرة على �أن يغني الباحث عن الرجوع �إلى امل�ص َّنف الأ�صلي ف�إن
ذلك يعترب له ت�أث ًريا على النجاح التجاري للم�ص َّنف من خالل الت�أثري ال�سلبي على
حجم مبيعاته مما يكون من �ش�أنه الت�أثري احلتمي على احلقِّ اال�ستئثاري للم�ؤلف على
م�ص َّنفه ،وبالتايل ف�إن تقدمي مثل هذا امللخ�ص عرب امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات
يتطلب اال�ستئذان امل�سبق من امل�ؤلف� ،أما �إن كان امللخ�ص املقدم غري ٍ
واف ،بحيث �أنه
ال يغني الباحث عن الرجوع �إلى امل�ص َّنف الأ�صلي ف�إن هدف هذا امل�ص َّنف ال يعدو عن
كونه تعري ًفا ً
ب�سيطا مبحتوى امل�ص َّنف مبا ّ
ميكن الباحث من حتديد موقفه بحاجته �إلى هذا
امل�ص َّنف من عدمها ،وبالتايل ف�إنه لي�س له ت�أث ٌري على النجاح التجاري للم�ص َّنف ،وعليه
ف�إن تقدمي مثل هذا امللخ�ص �ضمن امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات دون �إذن م�سبق من
امل�ؤلف ال يعترب فيه �أي اعتداء على احلقِّ املايل للم�ؤلف(.((1
( ((1تقرير جلنة خرباء حقِّ امل�ؤلف ال�صادر عن منظمتي اليون�سكو والأومبى ،باري�س1980 ،م� ،ص.37
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ثال ًثا :الن�ص الكامل

�إن عملية ا�ستخدام الن�ص الكامل للم�ص َّنف �ضمن امل�صادر الإلكرتونية
ُعد عملية ن�رش للم�ص َّنف( ،((1وبالتايل ف�إنها ال تثري �أي �إ�شكالية فقهية؛
للمعلومات ت ُّ
فقهيا �أن ا�ستخدام الن�ص الكامل للم�ص َّنف �ضمن امل�صادر
لأن مما هو م�سل ٌم به ًّ
الإلكرتونية للمعلومات يعترب �إج��را ًء يتطلب املوافقة ،والرتخي�ص امل�سبق من
يتم ن�رش ملخ�ص عن امل�ص َّنف و�إمنا
امل�ؤلف؛نظ ًرا لأنه مبوجب هذا اال�ستخدام ال ّ
يتم ن�رش امل�ص َّنف برمته(.((1
وبالتايل ف�إننا منيل للقول القا�ضي ب�أن املنظم ال�سعودي ح�سم مثل هذا اال�ستخدام
من خالل ن�ص املادة التا�سعة ،التي ح�رص مبوجبها حقِّ ن�رش امل�ص َّنف يف امل�ؤلف وحده
ماليا ا�ستئثار ًّيا للم�ؤلف ،و�أن �أي ن�رش للم�ص َّنف يتطلب الرتخي�ص امل�سبق
باعتباره ح ِّقا ًّ
من امل�ؤلف(.((1
ومن جانبنا ف�إننا جند �أنه بالإ�ضافة �إلى احلكم ال�سابق القا�ضي بعدم جواز ن�رش الن�ص
الكامل للم�ص َّنف� ،إال بعد موافقة امل�ؤلف ،ف�إننا جند �أن هذا احلكم ين�سحب لي�شمل
ن�رش الن�ص الكامل جلزء �أول من �أجزاء معينة من امل�ص َّنف� ،ضمن امل�صادر الإلكرتونية
للمعلومات ،دون احل�صول على املوافقة امل�سبقة من امل�ؤلف ،وذلك باعتبار �أن ن�رش
جزء من امل�ص َّنف يعترب ن� ًرشا لكامل الن�ص املتع ِّلق باجلزء املن�شور ،وبالتايل ف�إنه يتطلب
املوافقة امل�سبقة من امل�ؤلف.
( ((1تقرير جلنة خرباء حقِّ امل�ؤلف ال�صادر عن منظمتي اليون�سكو والأومبى ،مرجع �سابق1980 ،م� ،ص.24
(� ((1سليمان ،حممد �سليمان ،ا�ستخدام احلا�سبات الإلكرتونية يف مراكز املعلومات ال�صحفية ،جملة املكتبات
واملعلومات العربية ،الريا�ض1981 ،م� ،ص .118
( ((1جنيب ،عبد الرازق ،حقوق امل�ؤلف يف اململكة العربية ال�سعودية (درا�سة مقارنة) ،مركز بحوث كلية العلوم
الإدارية ،الريا�ض2004 ،م� ،ص.34
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املبحث الثاين
�صور ا�ستغالل امل�ص َّنفات امل�ستوجبة لإعمال احلقوق املالية
للم�ؤلف �ضمن امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات
�إن عملية ا�ستغالل امل�ص َّنفات �ضمن نطاق امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات تقوم على
�أ�سا�سني� ،أولهما عملية �إدخال امل�ص َّنف �أو �أي من عنا�رصه املحمية للم�صادر الإلكرتونية
للمعلومات ،وثانيهما عملية �إخراج امل�ص َّنف �أو �أي من عنا�رصه املحمية من امل�صادر
الإلكرتونية للمعلومات( ،((1وبالتايل ف�إن مو�ضوع �إعمال احلقوق املالية للم�ؤلف �ضمن
امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات ال ميكن ت�صور بحثه مبعزل عن درا�سة عملية �إدخال،
وا�ستخراج امل�ص َّنف �أو �أي من عنا�رصه �إلى امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات ،ومن هنا
جاء هذا املبحث ليعالج ب�صورة �أ�سا�سية �صور ا�ستغالل امل�ص َّنفات �أو �أي من عنا�رصها
�ضمن م�صادر املعلومات الإلكرتونية مبا ميكننا من الك�شف عن مدى ت�أثري هذه العلميات
اال�ستغاللية للم�ص َّنف �أو �أي من عنا�رصه يف جمال �إعمال احلقوق املالية للم�ؤلف،
وعليه فقد وجدنا من ال�رضوري تق�سيم هذا املبحث ملطلبني نعالج يف �أولهما عملية
�إدخال امل�ص َّنف �إلى امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات ،ثم نعالج يف املطلب الثاين عملية
ا�ستخراج امل�ص َّنف من امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات ،وذلك على التف�صيل التايل:
املطلب الأول :عملية �إدخال امل�صنَّف �إلى امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات
تتج�سد
�إن عملية �إدخال امل�ص َّنف �إلى امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات هي عملية ّ
يف �إدخال امل�ص َّنف للم�صدر الإلكرتوين للمعلومات ،وتخزينه يف الذاكرة الداخلية �أو
( ((1لطفي ،حممد ،بنوك املعلومات وحقوق امل�ؤلف (درا�سة مقارنة) ،مرجع �سابق� ،ص.41
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اخلارجية للم�صدر ،ويف هذا ال�صدد ف�إنه يتعينّ الإ�شارة �إلى �رضورة التفرقة بني عمليتني
يتم بوا�سطة الن�سخ على دعامة ،وهناك التخزين الذي
للتخزين ،فهناك التخزين الذي ّ
يتم على ذاكرة احلا�سب الآيل ،وهو الذي يق�سم بدوره �إلى نوعني وهما التخزين
امل�ستقر ،والتخزين غري امل�ستقر ،ولتحديد مدى �إعمال احلقوق املالية للم�ؤلف �ضمن
امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات يف حالة �إدخ��ال امل�ص َّنف �إلى امل�صدر الإلكرتوين
للمعلومات ،ف�إن ذلك يتطلب درا�سة هذا املو�ضوع من زاويتني� ،أولهما �إدخال امل�ص َّنف
بوا�سطة الن�سخ على دعامة (الفرع الأول) ،وثانيهما �إدخال امل�ص َّنف بوا�سطة التخزين
على ذاكرة احلا�سب الآيل (الفرع الثاين) ،وفيما يلي تف�صيل ذلك.
الفرع الأول� :إدخال امل�صنَّف بوا�سطة الن�سخ على دعامة

�إن عملية �إدخال امل�ص َّنف �إلى امل�صدر الإلكرتوين للمعلومات من خالل ن�سخه على
دعامة ،ال يثري �أي �إ�شكالية نظامية؛ نظ ًرا لأننا يف هذه العملية نكون ب�صدد عملية ن�سخ
للم�ص َّنف ال تختلف عن �أية عملية ن�سخ لأي م�ص َّنف �آخر على ا�سطوانة �أو �رشيط
�سمعي ب�رصي (�رشيط فيديو) �أو �سمعي (�رشيط كا�سيت) ،فاملنظم ال�سعودي كان
وا�ضحا يف ن�ص املادة التا�سعة الذي اعترب مبوجبه �أن كل عملية طبع (ن�سخ) مل�ص َّنف
ً
حممي يعترب عملية خا�ضعة للحقِّ اال�ستئثاري للم�ؤلف.
عد من قبيل الن�سخ
وال ميكن النيل من �سالمة هذا احلكم بالقول ب�أن هذا العمل ُي ُّ
اخلا�ص ،الذي يقوم به النا�سخ ال�ستعماله ال�شخ�صي ،ف�صاحب امل�صدر الإلكرتوين
�شخ�صيا ولن
للمعلومات ال ميكن �أن يدعي �أن االنتفاع بهذه الن�سخة �سيقت�رص عليه
ًّ
ين�رصف �إلى عمالئه ،لأن امل�ستفيد النهائي من عملية الن�سخ هو امل�صدر الإلكرتوين
للمعلومات؛ لأن مالك هذا امل�صدر من املت�صور قيامه ببيع ن�سخة امل�ص َّنف عند �إخراجها
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�إلى العميل الذي يدفع الثمن ،وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن عملية الن�سخ يف ذاتها تخ�ضع
�إلى احلقِّ اال�ستئثاري للم�ؤلف ،وال ينال من �سالمة هذه احلجة كون الن�سخ يتم بلغة
غري مفهومة من ال�شخ�ص العادي -لغة امل�صدر الإلكرتوين للمعلومات  -لأن العربة
هي ب�أن يكون م�ضمون الن�سخة مدر ًكا باحلوا�س الإن�سانية لو عن طريق ا�ستخدام و�سيط
– امل�صدر الإلكرتوين للمعلومات – كما هو احلال بالن�سبة للت�سجيالت ال�سمعية �أو
الب�رصية التي ال ميكن التعرف على م�ضمونها �إال با�ستخدام جهاز تقني مع ٍّد لهذا
الغر�ض.
الفرع الثاين� :إدخال امل�ص َّنف بوا�سطة التخزين على ذاكرة امل�صدر الإلكرتوين للمعلومات

�إن عملية �إدخال امل�ص َّنفات �إلى امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات بوا�سطة عملية
التخزين بالذاكرة اخلا�صة بامل�صدر الإلكرتوين للمعلومات يق�سم �إلى نوعني ،وهما:
 التخزين امل�ستقر يف ذاكرة امل�صدر الإلكرتوين للمعلومات بغر�ض ا�سرتجاعامل�ص َّنف عند الطلب ،والتخزين غري امل�ستقر يف ذاكرة امل�صدر الإلكرتوين للمعلومات
بغري ق�صد اال�سرتجاع ،وتف�صيل هاتني العمليتني على النحو التايل:
� ً
أوال :التخزين امل�ستقر يف ذاكرة امل�صدر الإلكرتوين للمعلومات
يق�صد بعملية التخزين امل�ستقر للم�ص َّنف يف ذاكرة امل�صدر الإلكرتوين للمعلومات
هي عملية حفظ امل�ص َّنف يف ذاكرة احلا�سب الآيل بغر�ض ا�سرتجاعه عند الطلب ،فهو
عملية تخزين دائمة للم�ص َّنف ،وغال ًبا ما تتم هذه العملية على دعامات يف الذاكرة
اخلارجية للحا�سب الآيل(.((2
ُعد هذه العلمية خا�ضعة لدفع حقوق امل�ؤلف كلما مثلت ً
ن�سخا لعن�رص حممي
وت ُّ
( ((2ف�ضيل� ،أحمد ،مبادئ الربجمية وعلم احلا�سب الآيل (ج ،)1جامعة اليمن� ،صنعاء1992 ،م� ،ص.56
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من عنا�رص امل�ص َّنف املحمي ،فالعربة يف �إعمال حقوق الن�سخ هي وجود عملية ن�سخ
ب� ّأي �صورة كانت مل�ص َّنف حممي� ،أما �إذا وقع التخزين على عن�رص غري حممي من
عنا�رص امل�ص َّنف فال جمال للحديث عن �إعمال احلقوق املالية للم�ؤلف(.((2
ثان ًيا :التخزين غري امل�ستقر يف ذاكرة امل�صدر الإلكرتوين للمعلومات
�إن عملية التخزين للم�ص َّنف املحمي من املت�صور �أن تتم بغري ق�صد اال�سرتجاع ،وهو
ما يعبرِّ عنه بالإدخال الوحيد املج َّرد �أو �أحادي اال�ستعمال( ،((2ويف هذه ال�صورة ف�إن
تتج�سد يف �إجراء حتليالت ،ودرا�سات
عملية التخزين تتم -غال ًبا -لأغرا�ض �شخ�صية َّ
علمية �سع ًيا وراء احل�صول على نتيجة علمية معينة.
وقد �أثارت هذه ال�صورة �إ�شكالية بالغة الأهمية تتع َّلق مبدَّ ة جواز اعتبار هذه العملية ً
ن�سخا
يف مفهوم ت�رشيعات حقِّ امل�ؤلف؟ وقد ظهر يف الفقه �أكرث من ر�أي يف و�ضع ٍّ
حل قانو ٍّ
ين لهذه
الإ�شكالية ،فقد اجته ر�أي �إلى اعتبار هذه العملية هي عملية ن�سخ مل�صنَّف حممي ،على �أ�سا�س
�أن العربة هي بوقوع عملية الن�سخ ،ب�رصف النظر عن اال�سرتجاع املحتمل للم�صنَّف(.((2
وقد ظهر ر�أي �آخر يف الفقه جت َّلى بر�أي خرباء حقِّ امل�ؤلف لدى اجتماعهم يف باري�س
عام1980م وقد �أ َّكدوا �أن هذه العملية يجب �أن تُ�ستثنى من دفع حقوق امل�ؤلف ،رغم
قناعتهم بخ�ضوعها له طب ًقا للت�رشيعات القائمة على �أ�سا�س �أن �صاحب حقِّ امل�ؤلف ال
يعاين �إ�رضا ًرا بال ًغا من هذا التخزين ،وقد وجد اخلرباء �أن الغر�ض العلمي للبحوث
ي ِّربر هذه العملية ،رغم ما ميثِّله هذا الأ�سلوب يف التخزين من مزايا ل�صاحب امل�صدر
الإلكرتوين للمعلومات على ح�ساب حقِّ امل�ؤلف(.((2
(� ((2شقراوي ،عبد اهلل ،حقوق امل�ؤلف يف الإذاع��ة والتلفزيون ،جملة احتاد �إذاع��ات الدول العربية ،تون�س،
1986م� ،ص.23
( ((2تقرير جلنة خرباء حقِّ امل�ؤلف ال�صادر عن منظمتي اليون�سكو والأومبى ،مرجع �سابق1980 ،م.41 ،
( ((2جالر ،برنارد ،امللكية الفكرية وبرامج احل�سابات ،بال نا�شر ،القاهرة1998 ،م� ،ص.84
( ((2عبد الرحمن ،خالد ،احلماية النظامية للكيانات املنطقية (برامج املعلومات) ،ر�سالة دكتوراه غري
من�شورة ،جامعة عني �شم�س ،القاهرة� ،ص.124
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وعند حتديد موقف املنظم ال�سعودي من هذه العملية ف�إننا جند �أن املنظم ال�سعودي
ماليا ا�ستئثار ًّيا
جعل يف املادة التا�سعة الأ�صل العام هو اعتبار ن�سخ امل�ص َّنف حقًّا ًّ
للم�ؤلف ،وال يجوز لغريه �أن يقوم با�ستخدامه �إال بعد احل�صول على �إذن منه� ،إال
يتج�سد مبا جاء يف ن�ص املادة
�أنه قد و�ضع ا�ستثناء على هذا الأ�صل العام ،والذي َّ
احلق لكل �شخ�ص ب�أن ين�سخ امل�ص َّنف لغايات
( ،((2()1/15والتي منح مبوجبها َّ
اال�ستخدام ال�شخ�صي دون احل�صول على �إذن م�سبق من امل�ؤلف ،ودون �أن يعترب ذلك
م�سا�سا للحقوق املالية للم�ؤلف ،مما يرتتَّب عليه اعتبار تخزين امل�ص َّنف غري امل�ستقر،
ً
والذي يكون لغايات اال�ستخدام ال�شخ�صي عملية م�رشوعة ،وال تنطوي على اعتداء
على احلقوق املالية للم�ؤلف.
املطلب الثاين :عملية �إخراج امل�صنَّف من امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات
تتعدد ،فقد تتم
�إن حاالت ا�ستخراج امل�ص َّنف من امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات َّ
عملية اال�ستخراج يف �صورة طباعة على دعامة� ،أو ب�صورة عر�ض �إلكرتوين على �شا�شة
احلا�سب الآيل� ،أو ب�صورة التالوة( ،((2ويف هذا املطلب ف�إننا �سوف نتعر�ض لدرا�سة
مو�ضوع �إعمال احلقوق املالية للم�ؤلف �ضمن كل �صورة من �صور �إخراج امل�ص َّنف من
امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات ،وذلك على التف�صيل التايل:
� ً
أوال :ا�ستخراج امل�ص َّنف بوا�سطة الطباعة على دعائم
�إن امل�ص َّنف غال ًبا ما يتم ا�ستخراجه من امل�صدر الإلكرتوين للمعلومات يف �صورة
( ((2جاء يف املادة ( )1/15من نظام حماية حقِّ امل�ؤلف الن�ص على انه (تعد �أوجه اال�ستخدام الآتية للم�ص َّنف
املحمي بلغته الأ�صلية� ،أو بعد الرتجمة م�شروعه وذلك دون احل�صول على موافقة �أ�صحاب حقوق امل�ؤلف،
وهذه الأوجه هي -1 :ن�سخ امل�ص َّنف لال�ستعمال ال�شخ�صي ،عدا برجميات احلا�سب الآيل وامل�ص َّنفات
ال�سمعية ،وال�سمعية الب�صرية).
( ((2عبد الرحمن ،خالد ،احلماية النظامية للكيانات املنطقية (برامج املعلومات) ،مرجع �سابق� ،ص.127
جملة الق�ضائية  -العدد ال�ساد�س  -جمادى الأولى 1434هـ

333

طباعته على دعائم ورقية ،ويف هذه احلالة ف�إنه لي�س هناك من �أدين ٍّ
�شك خل�ضوع
للحق املايل اال�ستئثاري للم�ؤلف يف جمال الن�سخ ،طاملا �أن عملية
هذه العملية
ِّ
تقليدي
اال�ستخراج متَّت على م�ص َّنف حممي؛ لأن هذه العملية ما هي �إال ن�سخٌ
ٌّ
نظاميا( ،((2وبالتايل ف�إن مثل هذه العملية تتطلب اال�ستئذان امل�سبق
مل�ص َّنف حممي ًّ
املقرر مبوجب ن�ص املادة ( )1/15من
من امل�ؤلف� ،إال �إذا متت يف حدود اال�ستثناء َّ
حق امل�ؤلف.
نظام حماية ِّ
ثان ًيا :ا�ستخراج امل�ص َّنف بوا�سطة عر�ضه على ال�شا�شة
تتج�سد يف عر�ض امل�ص َّنف على �شا�شة
�إن هذه العملية يف ا�ستخراج امل�ص َّنف ّ
احلا�سب الآيل �أو من خالل �أنبوب للأ�شعة الكاثودية(� ((2أو من خالل �أي و�سيلة عر�ض
�إلكرتونية �أخرى.
ومن خالل ت�صفح نظام حماية حقِّ امل�ؤلف ،ف�إننا جند �أن املنظم ال�سعودي مل يخ�ص
هذه احلالة لعر�ض امل�ص َّنف بن�ص خا�ص� ،إال �أن ذلك ال مينع من تطويع ما ورد الن�ص
عليه يف املادة التا�سعة ،لت�شمل هذه احلالة ،بخا�صة �أن املنظم ال�سعودي عندما ن�ص
على اعتبار عر�ض امل�ص َّنف للجمهور ب�أنه حقِّ ما ٌّ
ا�ستئثاري للم�ؤلف ،ف�إن عبارة
يل
ٌّ
عر�ض امل�ص َّنف وردت ب�صيغة عامة مما يجعلها تت�سع لت�شمل كافة و�سائل عر�ض امل�ص َّنف
ُعد من �ضمنها عملية عر�ض امل�ص َّنف على �شا�شة احلا�سب الآيل.
للجمهور ،والتي ت ُّ
وبالعطف على ما �سبق ف�إننا جند �أن عملية اال�ستقبال للم�ص َّنف على ال�شا�شة
الإلكرتونية يخ�ضع لدفع حقِّ امل�ؤلف باعتباره ً
عر�ضا للم�ص َّنف �أ ًّيا كان عدد املتلقني
للعر�ض يف كل مرة على حدة.
(�	((2أبو رمان ،عيد ،احلماية الإجرائية حلقِّ امل�ؤلف (درا�سة مقارنة) ،مرجع �سابق� ،ص .27
(�	((2أنبوب الأ�شعة الكاثودية هي عبارة عن جهاز �إلكرتوين يظهر املعلومات ب�صورة مرئية على �شا�شة �شبيهة
ب�شا�شة التلفاز ،ويعبرّ عنه ً �-
أي�ضا -مب�صطلح �أنبوب الأ�شعة املهبطية.
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ثال ًثا :ا�ستخراج امل�ص َّنف يف �صورة التالوة
�إن �أهمية بحث هذه الو�سيلة من و�سائل ا�ستخراج امل�ص َّنف من امل�صادر
الإلكرتونية للمعلومات �أ�صبحت حتتل يف الوقت الراهن مكانة متم ِّيزة نظ ًرا للتطور
التكنولوجي الهائل الذي ي�شهده قطاع احلا�سبات الإلكرتونية التي �أ�صبحت الآن
قادرة على �إدارة حوار م�سموع مع العميل( ،((2فمن جانبنا ف�إننا جند من ال�رضوري
�إعمال احلقوق املالية للم�ؤلف يف مواجهة هذه الو�سيلة من و�سائل ا�ستخراج
امل�ص َّنف من امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات ،وذلك باعتبار �أن هذه الو�سيلة هي
و�سيلة من و�سائل عر�ض امل�ص َّنفات ،وهي التي ورد الن�ص عليها يف نظام حماية
حق امل�ؤلف.
ِّ
وعلى قرار عملية ا�ستخراج امل�ص َّنف بوا�سطة العر�ض على ال�شا�شة الإلكرتونية،
ف�إننا جند �أن ما ورد الن�ص عليه يف املادة التا�سعة من نظام حماية حقِّ امل�ؤلف باعتبار حقِّ
عر�ض امل�ص َّنف للجمهور بوا�سطة التالوة �ضمن احلقوق املالية اال�ستئثارية للم�ؤلف،
يت�سع لي�شمل ا�ستخراج امل�ص َّنف بوا�سطة التالوة من امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات،
بخا�صة �أن ما ورد الن�ص عليه من حقِّ امل�ؤلف بعر�ض م�ص َّنفه بوا�سطة التالوة جاء عا ًّما
لي�شمل كافة �صور عر�ض امل�ص َّنفات بالتالوة.

( ((2لطفي ،حممد ،بنوك املعلومات وحقوق امل�ؤلف (درا�سة مقارنة) ،مرجع �سابق� ،ص.41
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اخلامتة:

من خالل هذه الدرا�سة ا�ستطعنا �أن نتو�صل �إلى جمموعة من النتائج ،واملقرتحات،
وهي على التف�صيل التايل:
•النتائج:
� -1إن املنظم ال�سعودي جاء موقفه من تنظيم احلقوق املالية حلقِّ امل�ؤلف مطاب ًقا ملا ورد من
تنظيم للحقوق املالية للم�ؤلف يف اتفاقية برن اخلا�صة بحماية امل�صنَّفات الأدبية ،والفنية.
� -2إن احلكم النظامي ال�ستعمال امل�ص َّنفات �أو لأي من عنا�رصها املحمية للوفاء
بحاجة عمالء امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات يختلف باختالف نوعية العن�رص
امل�ستخدم يف امل�صدر الإلكرتوين للمعلومات.
� -3إن عملية ا�ستخدام ون�رش البيانات الببلوجرافية �إذا َّمتت �ضمن امل�صدر الإلكرتوين
ُعد تعد ًّيا على احلقِّ املايل
للمعلومات دون �إذن م�سبق من امل�ؤلف ف�إنها ال ت ُّ
للم�ؤلف ،وهذا احلكم ميتد لي�شمل ا�ستخدام ون�رش عنوان امل�ص َّنف يف امل�صادر
الإلكرتونية للمعلومات �رشيطة �أن تنتفي �شبهة اال�ستغالل ،وغر�ض �أيجاد اخللط
يف ذهن اجلمهور لال�ستفادة من جناح �سابق للعنوان.
� -4إن ن�رش ملخ�ص امل�ص َّنف يف امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات ال يحتاج �إلى املوافقة
امل�سبقة من امل�ؤلف ،وال يعترب فيه تعد ًّيا على احلقِّ املايل للم�ؤلف �رشيطة �أن يكون هذا
امللخ�ص غري ٍ
واف بحيث �إنه ال يغني الباحث عن الرجوع �إلى امل�ص َّنف الأ�صلي.
� -5إن ن�رش امللخ�ص ال��وايف للم�ص َّنف املحمي �أول � ّأي ج��زء منه يف امل�صادر
الإلكرتونية للمعلومات ،مبا يغني الباحث عن الرجوع �إلى امل�ص َّنف الأ�صلي،
�أو �إلى اجلزء امللخ�ص من امل�ص َّنف الأ�صلي ،يحتاج �إلى موافقة م�سبقة من
امل�ؤلف ،و�إال اعترب فيه تعد ًّيا على احلقِّ املايل للم�ؤلف.
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� -6إن ن�رش الن�ص الكامل للم�ص َّنف املحمي �أو جلزء معينّ منه يف امل�صادر الإلكرتونية
احلق
للمعلومات يحتاج �إلى موافقة م�سبقة من امل�ؤلف ،و�إال اعترب تعد ًّيا على ِّ
املايل للم�ؤلف.
� -7إن ا�ستغالل امل�ص َّنفات �ضمن نطاق امل�صادر الإلكرتونية للمعلومات يتم �إما من
خالل �إدخال �أو �إخراج امل�ص َّنف �أو �أي من عنا�رصه املحمية للم�صادر الإلكرتونية
للمعلومات.
� -8إن عملية �إدخال امل�ص َّنف �إلى امل�صدر الإلكرتوين للمعلومات من خالل ن�سخه
ُعد عملية ن�سخ عادية ال تختلف عن عملية الن�سخ التقليدية
على دعامة ت ُّ
للم�ص َّنف مما يجعلها م�رشوطة مبوافقة م�سبقة من امل�ؤلف ،و�إال اعتربت هذه
العملية اعتدا ًء على احلقِّ املايل للم�ؤلف.
� -9إن عملية التخزين امل�ستقر للم�ص َّنف �أو ًالي من عنا�رصه على احلا�سب الآيل
ُعد غري م�رشوعة وفيها اعتداء
حتتاج �إلى املوافقة امل�سبقة من امل�ؤلف ،و�إال ف�إنها ت ُّ
على احلقِّ املايل للم�ؤلف.
� -10إن الأ�صل يف عملية التخزين غري امل�ستقر للم�ص َّنف �أول � ّأي من عنا�رصه
ُعد عملية غري م�رشوعة
املحمية حتتاج �إلى الإذن امل�سبق من امل�ؤلف ،و�إال ف�إنها ت ُّ
وفيها اعتداء على احلقِّ املايل للم�ؤلف ،وي�ستثنى من هذا احلكم عملية التخزين
غري امل�ستقر لأغرا�ض �شخ�صية.
� -11إن عملية ا�ستخراج امل�ص َّنف من امل�صدر الإلكرتوين للمعلومات بوا�سطة
نظاميا ،مما
ُعد عملية ن�سخ تقليدية مل�ص َّنف حممي
طباعته على دعائم ورقية ت ُّ
ًّ
احلق
يلزم مل�رشوعيتها املوافقة امل�سبقة من امل�ؤلف ،و�إال كان فيه اعتدا ٌء على ِّ
املايل للم�ؤلف.
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ُعد عملية عر�ض
� -12إن عملية اال�ستقبال للم�ص َّنف على ال�شا�شة الإلكرتونية ت ُّ
للم�ص َّنف �أول � ّأي من عنا�رصه املحمية للجمهور مما يجعلها تخ�ضع لدفع احلقِّ
املايل امل�ؤلف بغ�ض النظر عن عدد املتلقني للعر�ض يف كل مرة.
� -13إن عملية ا�ستخراج امل�ص َّنف بوا�سطة تالوته �ضمن امل�صادر الإلكرتونية
ُعد عملية غري
للمعلومات حتتاج �إلى املوافقة امل�سبقة من امل�ؤلف ،و�إال ف�إنها ت ُّ
وجت�سد اعتدا ًء على احلقِّ املا ِّ
يل للم�ؤلف.
م�رشوعةِّ ،
•املقرتحات:
خا�صا يف نظام حماية حقِّ امل�ؤلف ينظم
نقرتح ب�أن ي�ضيف املنظم ال�سعودي ًّ
ن�صا ًّ
مبوجبه �رصاحة عملية ا�ستعمال امل�ص َّنفات املحمية �أو �أي من عنا�رصها �ضمن نطاق
م�صادر املعلومات الإلكرتونية ،تفاد ًيا لأي انتهاك حلقوق امل�ؤلف مبا يح ِّقق الزيادة يف
مقدار حماية احلقوق املالية ،والأدبية للم�ؤلف وي�ؤدي �إلى الزيادة يف كفاءة ،و�شمولية
نظام حماية حقِّ امل�ؤلف ،وتقدمه على �سائر القوانني املتع ِّلقة بحقِّ امل�ؤلف �سواء على
ال�صعيد العربي �أو الدويل.
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