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  حمایة حقوق المؤلِّف في البث اإللكتروني عبر األقمار الصناعیة
  .حمد سریع راشد الكعبي 

  قسم القانون الخاص ،  كلیة الحقوق، جامعة مؤتة، المملكة األردنیة الھاشمیة 
  H.alkaabi@sss.com.qa :البرید اإللكتروني 

 :ملخَّص البحث
ي عبر األقمار الصناعیة قد ُتؤثِّر ف�ي حق�وق   إنَّ البث اإللكتروني للمصنَّف الفكر

فنظ�ام المعلوماتّی�ة    . المؤلِّفین ومنتج�ي المص�نَّفات المحمّی�ة بق�انون حمای�ة حق�وق الم�ؤلِّفین       
یسمح بإنتاج كمّیات ھائلة من المصنَّفات والمعلوم�ات یمك�ن نقلھ�ا إل�ى الجمھ�ور وخزنھ�ا       

نش��ر التقلیدّی��ة، ویمك��ن للجمھ��ور   واستنس��اخھا بكمّی��ات تف��وق م��ا ھ��و علی��ھ ف��ي وس��ائل ال    
فلق�د وف�رَّ   . االّطالع على المعلومات عن طریق االتِّصال عن ُبعد عب�ر األقم�ار الص�ناعیة   

اإلنترنت المرتبط باألقمار الصناعیة االطالع علیھا مباشرة، مّم�ا اقتض�ى ت�وفیر الحمای�ة     
لمعالجة من خالل الب�ث  لحقوق المؤلِّفین والمنتجین ضّد استغالل المصنَّفات والمعلومات ا

  .اإللكتروني عبر األقمار الصناعیة بشكل غیر مشروع
  :النتائج منھا 

إنَّ بحث مدى تناسب وسائل حمایة حق المؤلِّف م�ع طبیع�ة الب�ث اإللكترون�ي عب�ر األقم�ار       -١
حم�ي  الصناعیة تتطلَّب مّنا دراسة فعالّیة القوانین الوطنّیة والمقارنة واالتفاقّیات الدولّیة الت�ي ت 

حق المؤلِّف من جھتھ، ومن َثمَّ تبیان القی�ود الت�ي تح�ّد م�ن تل�ك الحمای�ة والناش�ئة ع�ن طبیع�ة          
  .ھذا البث

إنَّ دراس��ة حمای��ة حق��وق المؤلِّ��ف ف��ي الب��ث اإللكترون��ي عب��ر األقم��ار الص��ناعیة ف��ي ظ��لِّ     -٢
ألنَّھ�ا   وسائل الحمای�ة التقلیدّی�ة، ت�دفعنا إل�ى اس�تخالص نتیج�ة غی�ر واض�حة بالض�رورة؛ نظ�راً          

في إط�ار   –أوًال، اندراج حقوق المؤلِّفین األدبّیة : محّصلة التأمُّل في حقیقتین متناقضتین وھما
حقوق اإلنسان األساسّیة، وثانی�ًا، كث�رة االس�تثناءات ال�واردة عل�ى حق�وق المؤلِّ�ف المالّی�ة ف�ي          

 .  نطاق االستغالل المالي لتلك الحقوق

  :التوصیات
ني والمصري بالنص صراحة على اعتبار البث اإللكتروني عبر أوصي المشرعان األرد-١

 . األقمار الصناعیة من قبیل المصنفات المحمیة بموجب قانون حمایة حقوق المؤلف
 .وضع تشریعات واضحة لحمایة الملكیة الفكریة للبث اإللكتروني عبر األقمار الصناعیة-٢
الصناعیة التي من شأنھا حمایة  وضع توقیع رقمي للمصنفات التي یتم بثھا عبر األقمار-٣

 .حقوق الملكیة الفكریة
 .وجود اتفاقیات عربیة تتبنى حلوًلا لحمایة الملكیة الفكریة عبر األقمار الصناعیة-٤
إعادة النظر في استثناءات وقیود بنود الملكیة الفكریة في جمیع المعاھدات بحیث تعطي -٥

ي في البث اإللكتروني عبر األقمار بعض القطاعات أھمیتھا وعدم معاملتھا كمستخدم عاد
 .الصناعیة

حق�وق المؤل�ف، المص�نَّف، الب�ث اإللكترون�ي عب�ر األقم�ار الص�ناعیة،          :الكلمات الدال�ة 
  .نظام المعلوماتیة، االنترنت
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Protection of intellectual property for the electronic  
streaming via satellites 

Hamad Sareea AL-kaabi  
Private Law Department , college of Law ,Mutah University , 
Amman , Jordan. 
E-mail : H.alkaabi@sss.com.qa 
Abstract: 

Direct Broadcast Satellite Transmission Internet 
development may have its impact on the Author's Rights, 
and the copyright which are producted by the law of the 
Author's Rights. The information system allows the 
production of a large quantity of copyright works and 
information which can be transferred to the public easily. It 
also allows to save information and copy it in a much better 
way than the old and classic one.  
It also disseminates information to the public using them 
easily from a distance "Internet" Satellite Transmission. 
Therefore, protection to the Author's Right is needed, and 
must be provided against exploitation of the copyright 
works and information treated by the internet unlawfully. 
The results are: 
1- Examining the compatibility of the means of copyright 
protection with the nature of electronic broadcasting via 
satellite requires us to study the effectiveness of national 
and comparative laws and international agreements that 
protect copyright on his part, and then clarify the 
restrictions that limit this protection and that arise from the 
nature of this broadcast. 
2- The study of copyright protection in electronic 
broadcasting via satellite under the traditional means of 
protection, leads us to draw a conclusion that is not 
necessarily clear. Since it is the result of contemplating two 
contradictory facts: first, the inclusion of authors’ moral 
rights within the framework of basic human rights, and 
secondly, the large number of exceptions made to the 
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author’s financial rights within the scope of the financial 
exploitation of those rights. 
Recommendations: 
1- The Jordanian and Egyptian legislators recommended 
explicitly stating that electronic broadcasting via satellite is 
considered among the works protected under the copyright 
law. 
2- Setting clear legislation to protect the intellectual 
property of electronic broadcasting via satellite. 
3- Putting a digital signature on the works broadcast via 
satellite that would protect intellectual property rights. 
4- Existence of Arab agreements that adopt solutions to 
protect intellectual property via satellite. 
5- Reconsidering the exceptions and limitations of 
intellectual property clauses in all treaties so as to give 
some sectors their importance and not treat them as a 
normal user in electronic broadcasting via satellite. 

Key Words: Copyright, Work Book, Direct Broadcast Satellite 
Transmission, Informatic, Internet . 
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  :مقدِّمة
أّدى التطوُّر الھائل في نظم االتصاالت والمعلومات إلى ظھور ما ُیعرف بشبكة 

  . )١(اإلنترنت
إنَّ أھ���م الخص���ائص الممّی���زة لعص���رنا ھ���ذا ل���یس التط���وُّرات العلمّی���ة والتقنّی���ة  
فحسب، وإّنما معدل استمرارّیة حدوثھا ومدى تأثیرھا على حیاتنا، ومن ھنا خرج 

، والت��ي تعن��ي (Multimedia)ت م��ا یس��مَّى بالوس��ائط المتع��دِّدة م��ن تقنی��ة اإلنترن��
القدرة على الجمع بین النص والصوت والصورة في آٍن واحد، فمثًال ل�و أردن�ا أن   
نس��مع الموس��یقى بواس��طة ھ��ذا النظ��ام یمكنن��ا أن نحص��ل عل��ى الص��وت والص��ورة  

معلومات ھ�ذا   للعازفین والنوتة الموسیقّیة كنص كتابي في نفس الوقت، فھل تعتبر
  .النظام إبداعًا فكرّیًا یستحّق الحمایة بحق المؤلِّف؟

ھذا ولم یعد اإلنترنت مجّرد وسیلة إلرسال واستقبال المعلوم�ات والبیان�ات، ب�ل    
أصبح مكانًا یمكن بواسطتھ لكل فرد من الجمھور أن یلج إلى ش�بكة اإلنترن�ت ف�ي    

. (cyber space)فتراض�ي  مكان وزمان یختارھما، وھ�و م�ا یس�ّمى ب�الواقع اال    
. )٢(ُبعدًا جدیدًا وھ�و التفاع�ل ول�یس مج�ّرد ب�ث المعلوم�ات       فشبكة اإلنترنت أضافت

، (World Wide Web)وق�د أظھ�رت ش�بكة اإلنترن�ت م�ا یس�ّمى بخدم�ة وی�ب         
وھي أحدى الخدمات المتاحة على الشبكة، والتي یمكن م�ن خاللھ�ا االط�الع عل�ى     

اموا بوض��عھا عل��ى ھ��ذه الخدم��ة إلتاحتھ��ا  معلوم��ات تخ��ّص جھ��ات أو أش��خاص ق�� 
  .)٣(لآلخرین

لقد سھَّل انتشار اإلنترنت ف�ي الع�الم م�ن وس�ائل االتص�ال الحدیث�ة وم�ن وس�ائل         
الوصول إل�ى المعلوم�ات بمختل�ف أنواعھ�ا، ومنھ�ا الب�ث عب�ر األقم�ار الص�ناعیة،          
بحی��ث أص��بح مفھ��وم وم��دى الحمای��ة المت��وّفرة لھ��ذه المعلوم��ات موض��ع نق��اش ف��ي  
العدی��د م��ن األوس��اط القانونّی��ة والقض��ائّیة ف��ي الع��الم؛ وذل��ك نظ��رًا لم��ا أّدى تزای��د      
المتع��املین عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت، وعالمّی��ة تل��ك الش��بكة، حی��ث ال تع��رف ح��دودًا      

                                      
كة الش�بكات، وإح�دى وس�ائل االتص�ال الحدیث�ة، الت�ي ھ�ي عب�ارة ع�ن ح�وار ع�المي ب�ال             ھي شب) ١(

 ١١أش��ارت إل��ى ھ��ذا التعری��ف، المحكم��ة العلی��ا األمریكّی��ة ف��ي أح��د قراراتھ��ا الم��ؤّرخ ف��ي        . نھای��ة
: راج�����������ع موق�����������ع اإلنترن�����������ت م�����������ن خ�����������الل العن�����������وان الت�����������الي   . ١٩٩٦حزی�����������ران 

. http://www.legifrance.gov.fr    
مفی��د الزی��دي، اإلنترن��ت وآف��اق البح��ث  . د: ولمزی��د ح��ول التط��ور الت��اریخي لش��بكة اإلنترن��ت راج��ع 

 ٥٢، ص١٩٩٩آذار، /، م�ارس ١٩٨العلمي العربي، بح�ث منش�ور ف�ي مجل�ة األم�ن والحی�اة، الع�دد        
 ١٠، ص١٩٩٦، ٢د أب�و العط�ا، ط  وما بعدھا، وبھاء شاھین، شبكة اإلنترنت، مراجع�ة مج�دي محّم�   

 .وما بعدھا
 .١٤بھاء شاھین، المرجع السابق، ص) ٢(
محّم�د أم�ین الروم�ي، ج�رائم الكمبی�وتر واإلنترن�ت، دار المطبوع�ات الجامعّی�ة،         : راجع في ذل�ك ) ٣(

أس���امة أحم���د ب���در، ت���داول المص���نَّفات عب���ر اإلنترن���ت، دار   . ، و د١٢١، ص٢٠٠٤اإلس���كندریة، 
 . ٧٨، ص٢٠٠٤ة للنشر، اإلسكندریة، الجامعة الجدید
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جغرافّیة بالنسبة للمتعاملین معھا، إلى ظھور اعت�داءات عل�ى حق�وق المؤلِّ�ف الت�ي      
  . نحن بصدد الحدیث عنھا

  
  :ثأھمیة البح

تتمث��ل أھمی��ة موض��وع البح��ث م��ن خ��الل كش��ف الغم��وض ال��ذي یعت��ري ال��دور  
المحوري للق�وانین ف�ي ت�وفیر الحمای�ة لحق�وق المؤل�ف ف�ي الب�ث االلكترون�ي عب�ر           

 .األقمار الصناعیة

من جانب آخر فإن أھمیة الموض�وع تكم�ن أیًض�ا ف�ي تض�مین ھ�ذه الدراس�ة        
المتمثل�ة بمرحل�ة تقنی�ة متط�ورة     للمنظور القانوني في التعامل مع ھذه الحاالت 

تخضع بالضرورة للقوانین واألنظمة الوطنیة والدولیة، وكیف للمشرع التعامل 
معھ��ا، وبالت��الي إزال��ة الغم��وض ح��ول العالق��ات المرتبط��ة ب��ین تل��ك الق��وانین      
الوطنی��ة والدولی��ة، وب��ین حق��وق المؤل��ف ف��ي الب��ث االلكترون��ي عب��ر األقم��ار       

  .الصناعیة

  :مشكلة البحث
نَّ حمایة حقوق المؤلِّفین في البث اإللكتروني عبر األقمار الصناعیة، تثیر عدة إ

  :مشكالت یمكن صیاغتھا عبر التساؤالت اآلتیة
ق��د  –الب��ث اإللكترون��ي عب��ر األقم��ار الص��ناعیة  –ھ��ل ھ��ذا التط��ور الھائ��ل  -١

رافق��ھ تط��ور تش��ریعي، بمعن��ى م��دى تطبی��ق ق��انون ح��ق المؤلِّ��ف عل��ى المص��ّنفات  
ة؟ وھل یتوجَّب إعادة النظر في القانون؟ أم أنَّ القانون بوضعھ الحالي قادر الرقمّی

على حمایة حقوق المؤلِّف الناشئة عن مث�ل ھ�ذه المص�نَّفات الجدی�دة؟ أم أّن�ھ یوج�د       
  .فراغ قانوني بصدد تلك الحمایة ؟

الواق��ع أنَّ خط��ورة الب��ث اإللكترون��ي عب��ر األقم��ار الص��ناعیة عل��ى حق��وق      -٢
تأتَّى عادة من أنَّ إدخال المعلومة على الشبكة یكون ع�ن طری�ق ترقیمھ�ا    المؤلِّف ت

وتفاعلھا، وھنا قد یحدث اعت�داء عل�ى ح�ق المؤلِّ�ف م�ن خ�الل االعت�داء عل�ى ھ�ذا          
فھن�ا یث�ور تس�اؤًال م�ؤدَّاه، كیفّی�ة حمای�ة       . الموقع باإلتالف، أو التحویر، أو التع�دیل 

ب��رامج حاس��وب أو قاع��دة بیان��ات أو  المص��نَّف الرقم��ي ف��ي ح��د ذات��ھ س��واء أك��ان    
 .وسائط متعّددة أو مواقع ویب ، فھل تعتبر من قبیل المصنَّفات محل الحمایة ؟

ویث���ور التس���اؤل عمَّ���ا إذا كان���ت االس���تثناءات ال���واردة ف���ي نط���اق حق���وق       -٣
 .االستغالل المالي للمؤلِّف تمتّد إلى البث اإللكتروني عبر األقمار الصناعیة أم ال؟

التثبیت المادي للمص�نَّف م�ن أھ�م مب�ادئ أو ش�روط حمای�ة حق�وق        إنَّ شرط  -٤
المؤلِّ��ف، وعن��د محاول��ة تطبی��ق ھ��ذا الش��رط أو المب��دأ عل��ى المص��نَّفات الفكرّی��ة         
المنش��ورة م��ن خ��الل الب��ث اإللكترون��ي عب��ر األقم��ار الص��ناعیة ، یظھ��ر لن��ا ع��ّدة     
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نَّفات بشكٍل مادي مشاكل قانونیة، ولعلَّ من أھم ھذه المشاكل ھو شرط تثبیت المص
صفر، (قابل للنشر، حیث إنَّ البث على عبر األقمار الصناعیة یتم بواسطة األرقام 

تكون مرّتبة بشكٍل معّین یفھمھا الحاسوب ویق�وم بترجمتھ�ا بش�كٍل آل�ي إل�ى      ) واحد
حروف وكلمات وصور وأشكال مفھومة ولوحات فنّیة، فھل یعتب�ر النس�خ الرقم�ي    

 .عمال الحمایة؟نسخًا مادّیًا بغیة إ

 
  :أھداف البحث

  :یھدف البحث إلى اآلتي

  .بیان مفھوم البث اإللكتروني عبر األقمار الصناعیة-١
توض��یح ش��روط حمای��ة حق��وق المؤل��ف ف��ي الب��ث اإللكترون��ي عب��ر األقم��ار   -٢

 .الصناعیة
  .بیان مضمون حقوق المؤلف في البث اإللكتروني عبر األقمار الصناعیة-٣

  
  :منھج البحث

ھ�ذا الموض�وع ف�ي إط�ار م�ن الدراس�ة المقارن�ة والتطبیقّی�ة لواق�ع          سوف أبح�ث  
بعض النصوص القانونّیة لبعض قوانین حمایة حقوق المؤلِّف، بغیة الوقوف عل�ى  
م���دى مس���ایرتھا للتط���وُّرات المس���تجّدة ف���ي ھ���ذا العص���ر، خصوص���ًا تقنی���ة الب���ث   

لحقوق المؤلِّف  اإللكتروني عبر األقمار الصناعیة، ومدى توفیرھا الحمایة الالزمة
  .في ظل ھذه التقنیة

  
  :خطة البحث

بناًء على ما تقدَّم سوف نقسم ھذا البحث إلى ثالثة مباحث وخاتم�ة، وذل�ك عل�ى    
  :النحو التالي

  .مفھوم البث اإللكتروني عبر األقمار الصناعیة: المبحث األول
قم�ار  شروط حمایة حقوق المؤلِّف في البث اإللكترون�ي عب�ر األ  : المبحث الثاني

  .الصناعیة
مض��مون حق��وق المؤلِّ��ف ف��ي الب��ث اإللكترون��ي عب��ر األقم��ار    : المبح��ث الثال��ث

  .الصناعیة
  .وتتضّمن عرضًا ألھم النتائج والتوصیات: الخاتمة
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  املبحث األول

  مفهوم البث اإللكرتوني عرب األقمار الصناعية

على مفھوم البث االلكتروني من حیث تعریفھ سنسلط الضوء في ھذا المبحث 
  .والنشأة مع ما رافقھ من تطورات وذلك من خالل مطلبین

  اطب اول

روث اف ار  

ُیع��د اإلنترن��ت ث��ورة جدی��دة ف��ي مج��ال اإلع��الم واالتص��ال، اس��تطاع أن یجم��ع      
خدمھ مختلف وسائل اإلعالم في وسیلة واحدة، شریطة أن یكون للشخص الذي یست

جھ���از كمبی���وتر م���رتبط عب���ر الھ���اتف أو األقم���ار الص���ناعیة بالش���بكة الدولی���ة         
ف��ي أوس��اط   ١٩٧٣ألول م��رة ع��ام  ) اإلنترن��ت(واس��تخدم مص��طلح  ، للمعلوم��ات

المختص��ین بھ��ذه الش��بكة وص��ناعتھا والمعنی��ین بب��رامج البح��وث ف��ي مج��ال عل��م       
المص�طلح ف�ي ع�ام     الكمبیوتر في الوالیات المتح�دة األمریكی�ة، وكم�ا اس�تخدم ھ�ذا     

أي الش��بكة  Interconnection Network م للتعبی��ر ع��ن مص��طلح  ١٩٨٣
المرتبط��ة ببعض��ھا ع��ن بع��د عب��ر مجموع��ة م��ن الحاس��بات اآللی��ة الكبی��رة، وف��ي       
التسعینات استخدم ھذا المصطلح وانتشر بشكل واسع، وتم تحدیده لیعني االرتب�اط  

  .)١(یة الوطنیة للعلومعبر مجموعة من شبكات الحاسب اآللي بشبكة الجمع

م��ع تط��ور التقنی��ات واالتص��االت الحدیث��ة ظھ��ر مس��مى الب��ث اإللكترون��ي وب��ث  
برامج الرادیو اإللكتروني أحد أقسام ھذا البث ویختل�ف ع�ن الطریق�ة التقلیدی�ة م�ن      
خ��الل الموج��ات الكھرومغناطیس��یة أو موج��ات الرادی��و، ویت��یح رادی��و اإلنترن��ت      

عتب�ر الرادی�و اإللكترون�ي م�ن أنق�ى أش�كال الب�ث        وی، نوعیة ص�وت بج�ودة ممت�ازة   
فھو یستخدم ) البث عبر اإلنترنت(الصوتي الذي یتم من خالل تكنولوجیا اإلنترنت 

شبكة االنترنت كوسیلة للتوزیع على نطاق العالم وبسھولة تامة، فرادی�و االنترن�ت   
مم�ا   مكن األفراد من المشاركة بمساھماتھم ومش�اركاتھم ف�ي الحص�ص والب�رامج،    

یخلق مجاالت جدیدة للخدمة اإلذاعیة فالتكنولوجیا الرقمیة سمحت بتقدیم الخ�دمات  
  .)٢(اإلذاعیة المتمیزة بخاصیتین ھما العالمیة والتفاعلیة

ویعتمد التلفزیون اإللكتروني على بیئ�ة اإلنترن�ت ف�ي ب�ث برامج�ھ عب�ر الع�الم،        
ا م�ن عل�ى جھ�از حاس�وبھ     وبإمكان المشاھد اختیار القناة التي یرغب ف�ي مش�اھدتھ  

                                      
  .٦١م ص٢٠١٦محمد مكي، المدن اإلعالمیة الحرة، دار المسرة، بیروت، . د )١(
  .٣٨٨م، ص٢٠١٩دلیو فضیل، دراسات في اإلعالم اإللكتروني، مركز الكتاب األكادیمي،  )٢(
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في أي مكان وفي أي زمان بمجرد أن یكون لدیھ اتصال باإلنترنت، وم�ع التوس�ع   
في مجال اإلعالم المرئي وانتقالھ إلى نسخة أكثر عص�ریة وتفاعلی�ة ص�ار مفھ�وم     

غیر أن المعنى األساس ل�ھ ھ�و   ، التلفزیون اإللكتروني مثیر للبس بالنسبة للكثیرین
الم�واد التلفزیونی�ة عب�ر اإلنترن�ت، س�واء أكان�ت ھ�ذه الم�واد          إمكانیة بث ومش�اھدة 

: وھنال��ك ثالث��ة أن��واع لمش��اھدة التلفزی��ون اإللكترون��ي وھ��ي    ، مس��جلة أو مباش��رة 
وتمث��ل المش��اھدة اإللكترونی��ة بأبس��ط ص��ورھا عب��ر تطبیق��ات   : المش��اھدة المباش��رة

وھي مشاھدة  :إلكترونیة أو مواقع متخصصة توفر ھذه الخدمة، المشاھدة المسجلة
البرامج التلفزیونیة بعد موعد بثھا األساسي وذلك عبر مواقع إلكترونیة متخصصة 
بت��وفیر ھ��ذه الم��واد لفت��رات طویل��ة أو قص��یرة إل��ى س��بعة أی��ام، المش��اھدة حس��ب        

وھ���ي إح���دى الخ���دمات التفاعلی���ة الت���ي یتیحھ���ا نظ���ام الب���ث التلفزی���وني     : الطل���ب
بل رس�وم مالی�ة والت�ي تت�یح للمس�تخدم ش�راء       اإللكتروني والتي تقدم في الغالب مقا

 Pay per(الب��رامج التلفزیونی��ة الت��ي تب��ث عب��ر القن��وات المش��فرة وتع��رف ب��ـ   
view()١(.  

إن تط��ور التكنولوجی��ا وتط��ور ش��بكة اإلنترن��ت س��اعد ف��ي تع��دد المج��االت الت��ي 
وھ��ي ، تس��تخدم اإلنترن��ت ف��ي الب��ث المباش��ر حی��ث عرف��ت اإلذاع��ة اإللكترونی��ة       

ب��رامج ص��وتیة كومبیوتری��ة ی��تم اس��تخدامھا للب��ث عب��ر ش��بكة اإلنترن��ت     تطبیق��ات 
والبث التلفزیوني ، اعتماًدا على تدفق المعلومات لتشغیل المواد الصوتیة أو الفیدیو

اإللكتروني الذي یستخدم تكنولوجیا التدفق المتزامن لإلش�ارات الص�وتیة والمرئی�ة    
عدة برامج تبعا لحزمة الملفات لتظھر على شكل بث حي یمكن مشاھدتھ باستخدام 

المس�تخدمة ف��ي عملی�ة الب��ث، وی��تم تغذی�ة محط��ة التق��اط الب�ث الخاص��ة باإلش��ارات     
الصوتیة والمرئیة التي تكون مجتمعة الملف المراد بثھ ویتقلص حجم الملفات بع�د  
االلتقاط وتحول إلى ھیئة العرض، وترسل ھذه الملفات عب�ر اتص�ال ش�بكة رقمی�ة     

ت تدفق بث فوري، واستفاد الب�ث التلفزی�وني اإللكترون�ي م�ن كاف�ة      مزودة بتسھیال
المواد الفلمیة التي ال یمكن عرضھا عل�ى ش�بكات التلفزی�ون الرس�میة أو المملوك�ة      
لجھة معینة سواء تلك التي ترتبط بعملیات عس�كریة كم�ا ح�دث ف�ي الع�راق ودول      

حتى التي تصور م�ن  في العالم أو الجرائم التي یصورھا ھواة عرضًیا أو ، أخرى
  .)٢(خالل كامیرا أجھزة الھاتف المحمول

                                      
  .٢٩٠المرجع السابق، ص )١(
م ف��ي ص��نع الق��رار، دار المنھ��ل، عم��ان،   من��ذر ص��الح جاس��م الزبی��دي، دور وس��ائل اإلع��ال  . د )٢(

  .٩٤م، ص٢٠١٣األردن، 
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ب اطا  

روث اطور اة و  

م داخل مختب�رات وزارة  ١٩٦٩من الناحیة التاریخیة بدأت شبكة اإلنترنت عام 
ال��دفاع األمریكی��ة واألجھ���زة الحكومی��ة ومراك���ز األبح��اث التابع���ة لھ��ا، والھ���دف      

و ت�أمین المعلوم�ات، وس�رعة االتص�ال ب�ین مختل�ف ھ�ذه        األساسي لھ�ذه الش�بكة ھ�   
األجھزة المشار إلیھا، والسیما أنھا نش�أت ف�ي فت�رة الس�تینات أی�ام الح�رب الب�اردة        

والغرب�ي الت�ي تتزعم�ھ    ) س�ابًقا (بین المعسكرین الشرفي بزعامة االتحاد الس�وفیتي  
نات والثمانین�ات  الوالیات المتحدة األمریكیة، ثم تطورت الشبكة خالل عق�د الس�بعی  

  .)١(لتبلغ شأًنا كبیًرا خالل التسعینات وبدایة األلفیة الثالثة

والب��ث اإللكترون��ي أص��بح وس��یلة ھام��ة ف��ي مج��ال التعبی��ر ع��ن ال��ذات وتب��ادل      
األفكار ووجھات النظر وفي استطالع الرأي التجاھات حول األحداث والتغییرات 

ي والمنتدیات اإللكترونی�ة، وم�ن   من خالل مراجعة التعلیقات والتصویت اإللكترون
خالل البث المباش�ر اإللكترون�ي عب�ر اإلنترن�ت ال�ذي ع�زز مراقب�ة األداء وكش�ف         
التج��اوزات وت��وفیر المعلوم��ات ع��ن الممارس��ات الخاطئ��ة وتك��ریس مب��دأ الش��فافیة   
وتفعیل دور المحاسبة، فضًلا عما یوفره البث اإللكتروني من معلومات أو مادة بال 

تتیح للجمھور معرف�ة الش�ئون العام�ة والتعبی�ر ع�ن ال�رأي عب�ر أدوات        قیود والتي 
رخیصة وسھلة وسریعة االنتشار وما یكون لھ من تأثیر فع�ال لتعبئ�ة ال�رأي الع�ام     

  .)٢(ونقل الحدث أو القضیة نًصا وصورة وفیدیو، في قضایا المجتمع

للتواص�ل   وتكمن فائدة اإلنترنت في كونھ وسیلة یستخدمھا األف�راد والمؤسس�ات  
وتبادل المعلومات، ولكي تتمكن أجھزة الكمبیوتر من تبادل المعلوم�ات واالتص�ال   
فیم��ا بینھ��ا ال ب��د م��ن التواف��ق م��ع مجموع��ة م��ن مع��اییر االتص��ال، الت��ي ت��دعي           

وتعتم��د جمی��ع أجھ��زة الكمبی��وتر المتص��لة باإلنترن��ت     . (Protocol) بروتوك��وال
وھ��و یق��وم بتجزئ��ة   Internet Protocolبرتوك��وال یس��مي برتوك��ول اإلنترن��ت  

، كما أنھ یتحكم (Packets)وحدات بیانات تدعي الحزم  الرسائل اإللكترونیة إلى
وینض��وي  .م��ن المرس��ل إل��ى المس��تقبل    (Tatia Routing)بتوجی��ھ البیان��ات  

تح��ت مجموع��ة م��ن بروتوك��والت ال��تحكم باإلرس��ال  (IP) بروتوك��ول اإلنترن��ت
(Transmission Central Protocol-TCP)  برتوك��ول اإلنترن��ت وھ��ي

مجموع��ة برتوك��والت طورتھ��ا وزارة ال��دفاع األمریكی��ة إلتاح��ة االتص��االت عب��ر   

                                      
  .٦٤-٦٢ص، مرجع سابق، محمد مكي. د )١(
ع��ادل عب��د الص��ادق، قض��ایا اس��تراتیجیة، الفض��اء االلكترون��ي وال��رأي الع��ام تغی��ر المجتم��ع   . د )٢(

م، ٢٠١٢واالدوات والت��أثیر، المرك��ز العرب��ي ألبح��اث الفض��اء اإللكترون��ي، الع��دد األول، مص��ر،      
  .١٩ص
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الش��بكة المختلف��ة األن��واع، حی��ث توج��د ش��بكات عالی��ة الس��رعة تبل��غ س��رعة ھ��ذه        
ملی��ون ب��ت ف��ي الثانی��ة، وت��أتي بع��دھا ش��بكات تبل��غ س��رعتھا ملی��ون     ٤٥الش��بكات 

، حت��ى الوص��ول إل��ى الخط��وط الت��ي ت��ربط الف��رد  ونص��ف الملی��ون ب��ت ف��ي الثانی��ة 
  .)١(ألف بث في الثانیة  30بالشبكة والتي تبلغ سرعتھا

إن الب��ث اإللكترون��ي یتمی��ز بأن��ھ ی��أتي م��ن المن��تج مباش��رة وال یش��ترط أی��ا م��ن    
متطلب��ات منتج��ي اإلذاع��ة والتلفزی��ون، وھ��و یعن��ي إن الب��ث اإللكترون��ي یمك��ن أن   

 یتطل��ب ج��ذب ع��دد مع��ین م��ن المس��تمعین أو  یك��ون أكث��ر أص��لیة وخصوص��یة وال
  .)٢(المشاھدین كي یستمر، إنما األمر متروك لمن یقوم بالبث

وفي طریق�ة الھ�اتف یس�تطیع م�وفر الخدم�ة أن ی�تحكم ف�ي الم�واد المس�موح بھ�ا           
وغی��ر المس��موح بھ��ا، وھ��ذا تفش��ى ف��ي ك��ل أرج��اء ال��وطن العرب��ي، حی��ث تم��ارس  

والث��ورة المس��تقبلیة تتمث��ل ف��ي  ، البل��د المعن��ي الرقاب��ة عل��ى اإلنترن��ت وفق��ا لسیاس��ة 
فبدأت كثیر من الشركات األمریكی�ة واألوروبی�ة   ، اإلنترنت عبر األقمار الصناعیة

إط��الق مئ��ات م��ن األقم��ار الص��ناعیة ل��ربط المس��تخدمین ف��ي جمی��ع أنح��اء الع��الم      
األمریكی�ة ب�دأت بب�ث     star Hava باإلنترن�ت دون أي قی�ود جغرافی�ة، فش�ركة    

كیلوب��ت ف��ي  ٩٠٠رن��ت ع��ن طری��ق األقم��ار الص��ناعیة، وبس��رعة تص��ل إل��ى  اإلنت
ض�عف س�رعة االتص�ال باإلنترن�ت ع�ن طری�ق الھ�اتف،         20 الثانیة، أي ما یعادل

دوالر في الشھر دون رسوم إضافیة وباتصال مستمر  ٦٠والمذھل أن سعرھا ھو 
ی�ة بقی�ة   ساعة في الیوم دون الحاجة إلى أي خط ھاتفي، والش�ركة تطم�ح لتغط   ٢٤

والتي سوف تبدأ العمل في  Wild Blueأنحاء العالم، وھناك شركات أخرى مثل 
  .)٣(القارتین األمریكیتین

وُیعد البث اإللكتروني حكًرا عل�ى التقنی�ة التماثلی�ة ف�ي ح�ین أن التقنی�ة التماثلی�ة        
تس�تخدم ف�ي اإلرس�ال التلفزی�وني والتلف�وني، والتقنی�ة الرقمی�ة تس�تخدم ف�ي وس��ائط          

تصال الحدیثة من مثل اإلرسال عبر األقم�ار الص�ناعیة أو ع�ن طری�ق األلی�اف      اال
البصریة، ویستخدم المودم من أجل تحویل البیانات الرقمیة الموجودة ف�ي جھ�ازك   

  .)٤(إلى بیانات تماثلیة من أجل إرسالھا عبر خطوط الھاتف والعكس صحیح
مس��تمر وحت��ى ھ��ذه  إن حج��م المس��تخدمین لش��بكة االنترن��ت عالمی��ا ف��ي ازدی��اد    

مستخدم سواء أكان مدونات  ٤.٧، ٤,٧٨٣,٥٠٣,٨٥٢اللحظة بلغ عدد مستخدمیھ 

                                      
  .٦٤-٦٢ص، محمد مكي، مرجع سابق. د )١(
بول لیفینسون، أحدث وسائل اإلعالم الجدی�دة، ترجم�ة ھب�ة ربی�ع، دار الفج�ر للنش�ر والتوزی�ع،         )٢(

  .٢٨٥م، ص٢٠١٥القاھرة، 
  .٦٤-٦٢ص، محمد مكي، مرجع سابق. د )٣(
امة المش��رق الثق��افي، أس��د ال��دین التمیم��ي، معج��م مص��طلحات اإلنترن��ت والحاس��وب، دار أس��. د )٤(
  .٢٥٦م، ص ٢٠٠٩، ١ط
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 ٢,٧٧وم��ا مجموع��ھ  ، أو مس��وقون أو ش��ركات أو أص��حاب التج��ارة اإللكترونی��ة   
ملیار مستخدم  ٢,٢٧منھا  ٢٠٢٠ملیار مستخدم لوسائل التواصل االجتماعي لعام 

  .)١(٢٠٢٠لموقع فیسبوك وحده حتى عام 

االتص�ال عب�ر اإلنترن�ت فی�تم باالش�تراك ف�ي خدم�ة اإلنترن�ت، ویك�ون ذل�ك            أما
عب��ر الھ��اتف أو األقم��ار الص��ناعیة وھنال��ك ط��ریقتین منتش��رة ف��ي الوق��ت الح��الي     

 : لالشتراك

 Internet م�ع م�وفر خدم�ة اإلنترن�ت     Dial Up االتص�ال الش�بكي الھ�اتفي   -
Service Provider ISP س��تخدمي أجھ��زة ، وھ��ذه الطریق��ة المعت��ادة ل��دي م

 .الكمبیوتر في المنزل

 last areitالمتص�ل بش�بكة محلی�ة     Teeli cilled Line الخط المخص�ص -
Network     وھذه ھي الطریقة المعتادة لدى المؤسس�ات والش�ركات الكبی�رة الت�ي ،

خاص�ة بھ�ا عل�ى اإلنترن�ت، أو ق�د تك�ون متص�لة م�وفر          Nodeقد یكون لھا عقدة 
  .)٢(خدمة اإلنترنت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                      
  بحسب موقع  ٢٠٢١إحصائیات االنترنت لعام  )١(

https://www.websitehostingrating.com/ar/internet-statistics-facts / ،  
  .٢٠٢١/ینایر/١٩تاریخ الزیارة 

  .٦٤-٦٢محمد مكي، مرجع سابق، ص . د )٢(
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  املبحث الثاني

ف يف البث اإللكرتوني عرب األقمار الصناعية
ِّ
  شروط محاية حقوق املؤل

یجب لحمایة أي مصنَّف فكري، أن تتوافر فیھ شروط الحمای�ة، وھ�ي أن یك�ون    
المصنَّف مشموًال بالحمای�ة ابت�داًء، وأن یك�ون مبتك�رًا، وأن ُیف�رغ ف�ي ش�كل م�ادي         

لمص��نَّف ھ��و ال��ذي یتمتَّ��ع بالحمای��ة، فھ��ل تت��وافر ھ��ذه  مع��ّین، وأخی��رًا مؤلِّ��ف ھ��ذا ا
الش��روط وكی��ف تت��وافر بالنس��بة للمص��نَّفات الت��ي ت��تم ف��ي الب��ث اإللكترون��ي عب��ر      

  .األقمار الصناعیة ؟
  .وأبحث ھذه الشروط في أربعة مطالب

  اطب اول

رت اا ف إؤق ا وا داد اا  

، ب��رامج الحاس��وب وقواع��د   )١(ك��ل م��ن المش��رِّع األردن��ي والمص��ري     لق��د حم��ى  
البیانات في ق�انون حمای�ة ح�ق المؤلِّ�ف، كم�ا حم�ت معاھ�دة المنظم�ة العالمّی�ة للملكّی�ة           

  .)٢(تلك البرامج والقواعد ١٩٩٦بشأن حق المؤلِّف لعام ) الوایبو(الفكرّیة 
ن حمایة حق المؤلِّف األردني وھكذا تكون معاھدة الوایبو بشأن حق المؤلِّف وقوانی

والمص��ري ق��د نصَّ��ت عل��ى ض��رورة ع��دم اإلض��رار بالمص��الح المش��روعة لم��ؤلِّفي       
مصنَّفات برامج الحاسوب وقواعد البیانات وسائر المصنَّفات الرقمّیة، أیًَّا ك�ان الش�كل   

 –كم�ا أس�لفنا    –الذي اتخذتھ، وأیًَّا كانت وسیلة توصیلھا للغیر حتى ولو كانت رقمّی�ة  
فھي جمیعًا تدخل في إطار مص�نَّفات الحاس�وب وقواع�د البیان�ات وتمت�ّد الحمای�ة إلیھ�ا        

  .)٣(باعتبارھا مصنَّفات فكرّیة أدبّیة
كما ل�م یع�رِّف    –وحسنًا فعلت  –ھذا ولم تعرِّف القوانین السابقة برنامج الحاسوب 

 –برنامج الحاسوب  –، المتعّلق بالملكّیة الفكرّیة الفرنسي ١٩٨٥تموز لسنة  ٣قانون 
 programme"ب�دًال م�ن    "Logiciel"" لوجیس�یل "وإنم�ا تمّی�ز باس�تعمالھ عب�ارة     

d'ordinateur")٤(.  
وفیم��ا یتعّل��ق بالمص��نَّفات المتع��ّددة الوس��ائط، تتمّی��ز ھ��ذه المص��نَّفات بم��زج ع��ّدة          

من نص، وصورة، وصوت، وتفاعلھا  –كما أسلفت في مقدِّمة ھذا البحث  –عناصر 
ن طری��ق برن��امج م��ن ب��رامج الحاس��وب، ویمك��ن تس��ویقھا تجاری��ًا ع��ن طری��ق  مع��ًا ع��

                                      
لس�نة  ) ٨١(م�ن ق�انون حمای�ة حق�وق الملكّی�ة الفكرّی�ة المص�ري رق�م         ) ١٤٠(راجع ن�ص الم�ادة   ) ١(

 . ١٩٩٢لسنة ) ٢٢(من قانون حمایة حق المؤلِّف األردني رقم ) ٣(، ونص المادة ٢٠٠٢
 . من ھذه المعاھدة) ٥، ٤(راجع نص المادتین ) ٢(
 . من معاھدة الوایبو بشأن حق المؤلِّف) ٤(نص المادة  راجع) ٣(
  :راجع حول ھذه المسألة) ٤(

A. BERTRAND, Le droit d'auteur et les droits voisins, Dalloz, 1999, p. 
570, no 1241.  
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، أو أن یتم تسویقھا عن طریق خط االتص�ال عل�ى ش�بكة    (CD-Rom)دعامة مادیة 
  .اإلنترنت

إنَّ تلك المصنَّفات تحمیھا القواعد العامة ف�ي حمای�ة المص�نَّفات األدبّی�ة دون حاج�ة      
  .)١(امج الحاسوب أو قواعد البیاناتألن نخوض في تحدید مدى اعتبارھا من بر

وأرى أنَّ حمایة المصنَّفات المتعدِّدة الوس�ائط بموج�ب ق�انون حمای�ة ح�ق المؤلِّ�ف،       
أمر ممكن وضروري، خاصة أنَّ المصنَّفات الرقمّیة التي تبث عبر األقمار الصناعیة 

ٍص ص�ریٍح  تقترب كثیرًا من برامج الحاسوب وقواعد البیانات التي یحمیھا القانون ب�ن 
  .طالما قد توافر فیھا عنصر األصالة أو االبتكار –كما أسلفت  –ومباشر 

إل��ى أنَّ قواع��د البیان��ات تمت��ّد لتش��مل مص��نَّفات حدیث��ة ھ��ي    )٢(وی��ذھب بع��ض الفق��ھ 
عب��ارة ع��ن مواق��ع اإلنترن��ت، وھ��ي مص��نَّفات تعتب��ر مظھ��رًا م��ن مظ��اھر تكنولوجی��ا     

أنَّ حمایة ھذه المصنَّفات الحدیثة، یكون  )٣(وفي المقابل یرى البعض. العصر الحدیث
  .ضمن الحمایة المقّررة للمصنَّفات السمعّیة والبصرّیة

ومھم�ا یك�ن األم�ر، فإنَّ�ھ ال یھّمن�ا م�دى اعتب�ار ھ�ذه المص�نَّفات الحدیث�ة م�ن ض�من             
مصنَّفات قواعد البیانات، أو من ضمن المصنَّفات الس�معّیة والبص�رّیة، أو م�ن ض�من     

وب، طالما أنَّ المشرِّع األردني والمصري والفرنسي لم یورد المصنَّفات برامج الحاس
  .المشمولة بالحمایة على سبیل الحصر، وإنما جاء النص علیھا على سبیل المثال

 –سواء الوطنّیة منھ�ا أو الدولّی�ة    –وبما أّنھ لم یتسن لقوانین حمایة حقوق المؤلِّف 
إل�ى الئح�ة المص�نَّفات المش�مولة     " ناعیةالب�ث عب�ر األقم�ار الص�    "أن تضیف ص�راحة  

ب�رأي الباح�ث    –بالحمایة، إّال أنَّ حمایتھا بموجب قانون حق المؤلِّف ھو أمر منطقي 
طالم��ا أنَّ الب��ث اإللكترون��ي للمص��نفات عب��ر األقم��ار الص��ناعیة یت��وافر فیھ��ا ش��رط   –

ت األص���الة أو االبتك���ار، ویظھ���ر ھ���ذا الش���رط م���ن خ���الل اختی���ار م���دروس للبیان���ا     
والمعلومات وتنظیم وترتیب لھا، وھذا یتطلَّب من مؤلفي ھذه المصنفات درجة عالی�ة  

  .من االبتكار واإلبداع والخلق
وھك��ذا نخل��ص م��ن الع��رض المتق��دِّم أنَّ المص��نَّفات المش��مولة بالحمای��ة ف��ي الب��ث       

مص�نَّفات  : اإللكتروني عبر األقمار الصناعیة بموجب قانون حمایة ح�ق المؤلِّ�ف ھ�ي   
امج الحاسوب، مص�نَّفات قواع�د البیان�ات، المص�نَّفات المتع�دِّدة الوس�ائط، مص�نَّفات        بر

  .  مواقع اإلنترنت

                                      
ن��وري حم��د خ��اطر، حمای��ة المص��نَّفات والمعلوم��ات ذات العالق��ة بالحاس��وب بق��انون     . راج��ع د) ١(

لِّ��ف، دراس��ة مقارن��ة ف��ي الق��وانین العربی��ة والق��انون الفرنس��ي، بح��ث منش��ور ف��ي مجل��ة      حق��وق المؤ
 . ٥٩-٥٤، ص٢٠٠٠األردن، المجلد الخامس، العدد الثاني،  –المنارة، جامعة آل البیت، المفرق 

جمال ھارون، الحمایة المدنّی�ة للح�ق األدب�ي للمؤلِّ�ف ف�ي التش�ریع األردن�ي، دراس�ة مقارن�ة،          . د) ٢(
 . ١٤٨، ص٢٠٠٦، ١الثقافة للنشر والتوزیع، عّمان، طدار 

، ٢٠٠٠، ١نع�یم مغبغ�ب، الملكّی��ة األدبّی�ة والفنّی��ة والحق�وق المج��اورة، منش�ورات الحلب��ي، ط     . د) ٣(
 . ١١٠ص
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ب اطا  

  رورة أن ون اف رًا

إنَّ المصنَّف، في الب�ث اإللكترون�ي عب�ر األقم�ار الص�ناعیة، وف�ي خارجھ�ا محم�ي         
ش�رط األص�الة أو االبتك�ار، بحی�ث یس�تبین      بقانون حق المؤلِّف؛ بمجرَّد أّنھ تألیف فیھ 
  .أنَّ المؤلِّف قد خلع علیھ شیئًا من شخصّیتھ

، وقد نصَّت علیھ ق�وانین حمای�ة حق�وق    )١(وھو الشرط األھم واألساسي في الحمایة
  .)٢(المؤلِّف

ویت��وافر ش���رط االبتك���ار ف��ي الب���ث اإللكترون���ي عب��ر األقم���ار الص���ناعیة بالنس���بة    
ى الشاش��ة وذل��ك بالنس��بة لتص��میمھا، أو م��ا یوج��د بھ��ا م��ن   للص��فحات الت��ي تظھ��ر عل�� 

رس��ومات، أو م��ا یص��احبھا م��ن موس��یقى، وذل��ك بقص��د ج��ذب انتب��اه مس��تخدمي ھ��ذه     
  . )٣(التقنیة

كم��ا أنَّ ص��فة االبتك��ار أو األص��الة تض��فى عل��ى الرس��ائل الص��حفّیة الت��ي ت��رد م��ن   
  .)٤(األقمار الصناعیة وتحمل تحقیقات إخباریة

لَّق ببرنامج الحاسوب المرتبطة بتلك األقمار، فإنَّ شرط االبتكار یتوافر أّما فیما یتع
فیھ، من خالل خریطة ت�دفُّق المعلوم�ات أو ف�ي الص�یاغة النھائّی�ة للبرن�امج، حی�ث إنَّ        
األسلوب المتمیِّز في اختیار ومزج عناصر البرنامج ھو الذي یرقى بالبرنامج للحمایة 

ًء توصَّل المبرمجون بالنسبة لحل المشكلة لنتائج متشابھة وفقًا لقانون حق المؤلِّف سوا
  .)٥(أو مختلفة فیما بینھم

  
  

أّما قواعد البیانات، فإنَّ معنى االبتكار فیھا ال یخرج كثیرًا عن القواع�د العام�ة ف�ي    
  .)٦(ھذا الشأن

                                      
موریس مرقس، حقوق المؤلِّف، سلسلة الحلقات الدراسّیة الصادرة ع�ن المجل�س األعل�ى    : راجع) ١(

 . ٦٢، ص١٩٦٠علوم االجتماعّیة، القاھرة، لرعایة الفنون واآلداب وال
من قانون حمایة ح�ق المؤلِّ�ف األردن�ي، والت�ي تّتف�ق      ) أ/٣(نص المادة : راجع على سبیل المثال) ٢(

من قانون حمایة حقوق الملكّی�ة الفكرّی�ة المص�ري، و تتف�ق ھ�ذه النص�وص م�ع        ) ١٣٨/١(مع المادة 
  .١٩٩٢لسنة ) ٥٩٧-٩٢(رّیة الفرنسي رقم من تقنین الملكّیة الفك (L.111-1)نص المادة 

 . ٦٠نوري حمد خاطر، مرجع سابق، ص . د) ٣(
المحامي سامر عبدالكریم فرعون، حمایة حقوق المؤلِّفین الفكرّیة عل�ى اإلنترن�ت، مق�ال منش�ور     ) ٤(

ا، الع�دد  ألمانی�  –في مجلة حمایة الملكّیة الفكرّیة، تصدر عن المجمع العربي للملكّیة الفكرّیة، میونخ 
 . ١٤، ص١٩٩٧الرابع والخمسون، الربع الرابع، 

محّم��د حس��ام لطف��ي، الحمای��ة القانونّی��ة لب��رامج الحاس��ب اإللكترون��ي، دار الثقاف��ة للطباع��ة          . د) ٥(
 . ٩٩، ص١٩٨٧والنشر، القاھرة، 

-٩٢( والمع��دل لتقن��ین الملكّی��ة الفكرّی��ة الفرنس��ي رق��م   ١٩٩٨لس��نة ) ٥٣٦(إّال أنَّ الق��انون رق��م ) ٦(
، أضاف حمایة خاصة إلى قاعدة البیان�ات حت�ى ول�م یت�وافر فیھ�ا ش�رط االبتك�ار        ١٩٩٢لسنة ) ٥٩٧
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 نخلص مّما تقدَّم إلى أنَّ ش�رط االبتك�ار بالنس�بة للمص�نَّفات المنش�ورة عب�ر األقم�ار       
الص��ناعیة، یس��تمّد إّم��ا م��ن طبیع��ة البیان��ات المجمَّع��ة، أو طریق��ة تنظیمھ��ا، أو انتقائھ��ا  

  . واختیارھا، أو ترتیب محتویاتھا

  اطب اث

ًد ً فذ ا رورة أن  

إنَّ العبرة في الحمای�ة أن یك�ون المص�نَّف ق�د ُأف�رغ ف�ي ش�كل م�ادّي یب�رز فی�ھ إل�ى            
ون معّدًا للنشر، ال أن یكون مجرَّد فكرة تعوزھا اإلطار ال�ذي تتجسَّ�م   الوجود، وأن یك

، وال أھمّیة للشكل أو التعبیرات أو الغ�رض أو الن�وع بع�د ذل�ك، وھ�و م�ا أكَّدت�ھ        )١(فیھ
  .)٢(قوانین حمایة حقوق المؤلِّف
، ١٩٨١من االتفاقّی�ة العربّی�ة لحق�وق المؤلِّ�ف لس�نة      ) ز/١(وھذا ما تأكَّد في المادة 

  ".إنَّ المصنَّف ال یحمى إّال إذا تجسَّد في شكل مادي ملموس: "والتي جاء فیھا
، أّن ١٩٩٢م��ن ق��انون حمای��ة ح��ق المؤلِّ��ف األردن��ي لس��نة    ) ٢(وق��د بّین��ت الم��ادة  

  .، وضع المصنَّف في شكل مادي دائم"التثبیت"المقصود بكلمة 
إلى أو مستمد من أعمال ویعود اشتراط ھذا األمر إلى أّن حق المؤلِّف، حق معطى 

؛ ألنَّ األفكار مستبعدة من نط�اق الحمای�ة؛ نظ�رًا    )٣(ولیس بحق متعلِّق باألفكار الجدیدة
ألنَّ السماح بحمایة األفكار سوف یؤدِّي إل�ى ش�لل فك�ري كام�ل، حی�ث س�یترّتب عل�ى        
استلزام الحصول على إذن من المؤلِّف إعاقة اإلبداع الفكري، فمن غیر المتص�ّور أن  
نسمح للف�رد أن ی�دَّعي أنَّ�ھ مال�ك ألفك�اره؛ ألنَّ حق�وق المؤلِّ�ف تنش�ئ احتك�ارًا لص�الح           
المب���دع، وھ���ي حق���وق محمّی���ة بموج���ب ج���زاءات إجرائی���ة ومدنی���ة وجنائی���ة رادع���ة  

  . منصوص علیھا في قانون حق المؤلِّف

                                                                                                   
من�ھ   (L.341)في بعض الحاالت؛ وذلك بقصد توفیر حمایة فّعال�ة لحق�وق المؤلِّ�ف، فأعط�ت الم�ادة      

ي م�ن  حقًا ذا طبیعة خاصة لمنتج القاعدة في مواجھة أي إعادة استعمال أو نق�ل ك�ل أو ج�زء ج�وھر    
محتوى قاعدة البیانات، إْذ اشترطت استثمار ج�وھري كم�ًا وكیف�ًا، واس�تھدف المش�ّرع الفرنس�ي م�ن        
ذل��ك؛ حمای��ة االس��تثمارات المالّی��ة والمادّی��ة والبش��رّیة الض��خمة الت��ي ب��ذلت لتك��وین أو تق��دیم قاع��دة      

ة لقواع�د البیان�ات   راج�ع محّم�د عل�ي ف�ارس الزعب�ي، الحمای�ة القانونّی�       : لمزید من التفص�یل . البیانات
 – ١٣٩، ص٢٠٠٣وفق���ًا لق���انون ح���ق المؤلِّ���ف، دراس���ة مقارن���ة، منش���أة المع���ارف، اإلس���كندریة،  

  .١٦٠ص
عب��دالرزاق الس��نھوري، الوس��یط ف��ي ش��رح الق��انون الم��دني، ف��ي ح��ق الملكی��ة م��ع ش��رح مفصَّ��ل  ) ١(

 . ١٧٠، فقرة ٨٩١لألشیاء واألموال، الجزء الثامن، ص
من قانون حمایة حق المؤلِّف األردن�ي،  والت�ي تتَّف�ق    ) أ/٣(نص المادة : مثالراجع على سبیل ال) ٢(

 .من قانون حمایة حقوق الملكّیة الفكرّیة المصري) ١٣٨/١(مع المادة 
  :راجع حول ھذه المسألة) ٣(

Michael F – Flint Solicitor, Auser's Gtuide to Copyright, London, 
Butters Worth's, 1979, p. 6-8.  
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وعند محاولة تطبی�ق ھ�ذا الش�رط عل�ى المص�نَّفات الفكرّی�ة المنش�ورة عب�ر األقم�ار          
ولعّل من أھم ھذه المش�اكل  . لصناعیة، فإنَّ العدید من المشاكل القانونّیة تبدأ بالظھورا

ھ��و ش��رط التثبی��ت الم��ادي للمص��نَّفات بش��كل قاب��ل للنش��ر، حی��ث إنَّ النش��ر عب��ر تل��ك    
تكون مرّتبة بشكل معّین یفھمھ�ا الحاس�وب   ) صفر، واحد(األقمار یتم بواسطة األرقام 

ي إلى حروف وكلمات ولوحات فنّیة وص�ور مفھوم�ة، وھ�ذا    ویقوم بترجمتھا بشكٍل آل
یطرح تساؤًال حول مدى اعتبار النسخ الرقمي نسخًا مادیًا بغیة إعمال الحمای�ة؟ وھ�ذا   

  .ما سنراه الحقًا

راب اطا  

  ذيف اؤد اد  

ھ�و  : " قولھ�ا من قانون حمایة حق المؤل�ف األردن�ي، المؤل�ف ب   ) أ/٣(تعرف المادة 
الشخص الذي ینشر المصنف منسوبا إلیھ سواء كان ذل�ك ب�ذكر اس�مھ عل�ى المص�نف      

وھ�ذا م�ا ذھ�ب الی�ھ أیض�ًا      ". او بأي طریق�ة أخ�رى إال إذا ق�ام ال�دلیل عل�ى غی�ر ذل�ك        
  .)١(المشرع المصري

وبص��دد الح��دیث ع��ن المؤل��ف مح��ل الحمای��ة ف��ي الب��ث اإللكترون��ي عب��ر األقم��ار       
لبحث ھنا عن مدى مشروعّیة نشر المقاالت التي یحّررھا الصحفي الصناعیة، یثور ا

للجریدة التي یعمل بھا على تلك األقمار دون إذن الصحفي، ویكمن جوھر البحث ف�ي  
  .مدى اعتبار الصحفي مؤلفًا أم ال ؟

إّن�ھ ال ص�عوبة ف�ي أن تك�ون المق�االت الص�حفّیة م�ن قبی�ل المص�نَّفات          : ابتداًء نقول
رة، ومن َثمَّ تتمّتع بالحمایة القانونی�ة؛ ألنَّ الص�حفي ھ�و المؤلِّ�ف ویتمتَّ�ع      األدبیة المبتك

بین الصحیفة والكاتب قد تكون إّما عالقة  –كما نعلم  –بالحمایة بتلك الصفة والعالقة 
عمل، أو اتفاق على تقدیم مقاالت بمقاب�ل دون وج�ود عالق�ة عم�ل، وف�ي حال�ة غی�اب        

لمس��ألة یجع��ل التص��رُّف ف��ي الح��ق الم��الي للمؤلِّ��ف  اتف��اق ص��ریح وكت��ابي ی��نظم ھ��ذه ا
فإنَّ�ھ ال ُب�دَّ لن�ا م�ن      -بما فیھا شبكات اإلنترنت -شامًال إعادة النشر في أي جھة أخرى 

  .البحث عندئٍذ عن حل للمسألة من خالل الرجوع إلى نصوص قانون حق المؤلِّف
ال یج�وز للص�حف    من قانون حمایة حق المؤلِّف األردن�ي، ) ١٨(طبقًا لنص المادة 

والنشرات الدورّیة أن تنقل الروایات والقصص القصیرة وغیرھا من المصنَّفات الت�ي  
تنشر في الصحف والنشرات الدورّیة األخرى دون موافقة مؤلِّفھا، فھ�ذه الم�ادة تحف�ظ    
الحق األدبي والمالي للمؤلِّف، وبناًء علی�ھ ال ُب�دَّ م�ن الحص�ول عل�ى موافق�ة الص�حفي        

  .مقاالتھ وبثھا عبر األقمار الصناعیة على ترقیم
  
  

                                      
  .من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري) ١٣٨/٣(راجع نص المادة ) ١(
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  املبحث الثالث

ف يف البث اإللكرتوني عرب األقمار الصناعية
ِّ
  مضمون حقوق املؤل

ونبحث . الحق األدبي، والحق المالي: یكفل القانون للمؤلِّف، حقَّان أساسّیان ھما
ی�ث  وضع ھذین الحّقین في مجال الب�ث اإللكترون�ي عب�ر األقم�ار الص�ناعیة م�ن ح      

المخاطر التي یتعّرضا لھا وكیفّیة حمایتھما، ومن َثمَّ بیان مدى امتداد االس�تثناءات  
  .الواردة على حقوق المؤلِّف المالّیة إلى البث اإللكتروني عبر األقمار الصناعیة

  .وسوف أبحث ذلك من خالل ثالثة مطالب

  اطب اول

ل ا  فؤ ونا  وق اتار  

: أشرنا من قبل إلى أنَّ حقوق المؤلِّف على مصنَّفھ تنحص�ر ف�ي حّق�ین أساس�یین    
  :ونتناولھما في الفرعین التالیین. )٢(الحق المالي: ، وثانیھما)١(الحق األدبي: أولھما

  الفرع األول
  الحق األدبي للمؤلِّف في مجال البث اإللكتروني عبر األقمار الصناعیة

ف، یشمل ح�ق المؤلِّ�ف ف�ي تقری�ر نش�ر مص�نَّفھ وف�ي تعی�ین         الحق األدبي للمؤلِّ 
طریقة النشر، وحق المؤلِّف في نسبة المصنَّف إلیھ، وللمؤلِّف وحده حق إدخال ما 
یراه مناسبًا من التعدیل أو التحویر على مصنَّفھ، وال یج�وز لغی�ره أن یباش�ر ش�یئًا     

ن یخلفھ، وللمؤلِّ�ف أیض�ًا الح�ق    من تلك الحقوق، إّال بإذن كتابي من المؤلِّف أو مّم
في سحب مصنَّفھ من التداول والحق في الدفاع ع�ن مص�نَّفھ ض�ّد أي اعت�داء عل�ى      

  .أیًَّا من حقوقھ المشار إلیھا
والواقع أنَّ خطورة الب�ث اإللكترون�ي عب�ر األقم�ار الص�ناعیة عل�ى ھ�ذا الح�ق،         

طری��ق ترقیمھ��ا   تت��أتَّى ع��ادة م��ن أنَّ إدخ��ال المعلوم��ات عل��ى الش��بكة یك��ون ع��ن      
وھن�ا ق�د یح�دث اعت�داء عل�ى حق�وق المؤلِّ�ف األدبّی�ة م�ن           –كما أسلفنا  –وتفاعلھا 

خ��الل االعت��داء عل��ى ھ��ذا الموق��ع ب��اإلتالف، أو التح��ویر، أو التع��دیل؛ ألنَّ الت��رقیم  
  .)٣(ینطوي على قدٍر من التدخُّل والتصرُّف، ال یوجد عادة في الطباعة الیدوّیة

                                      
من قانون حمایة حق المؤلِّف األردني الحقوق األدبّیة للمؤلِّف ، والتي تتفق م�ع  ) ٨(بیَّنت المادة ) ١(

 –.L (121من قانون حمایة حقوق الملكّیة الفكرّیة المصري، والتي تتف�ق م�ع الم�ادة    ) ١٤٣(المادة 
 .١٩٩٢من تقنین الملكّیة الفكرّیة الفرنسي لسنة ) المواد التشریعیة

من قانون حمایة حق المؤلِّف األردني الحقوق المالیة للمؤلِّ�ف، والت�ي تتَّف�ق م�ع     ) ٩(بّینت المادة ) ٢(
 (L.122)من قانون حمایة حقوق الملكّیة الفكرّیة المص�ري، والم�ادة   ) ١٤٩، ١٤٧(نصّي المادتین 

  .ن تقنین الملكّیة الفكرّیة الفرنسيم
 . ٨٣-٨٠، وأیضًا ص١أسامة بدر، مرجع سابق، ص. راجع في ھذا المعنى د) ٣(
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الحق األدبي للمؤلِّف من خالل ربط المصنَّف بص�فحة الوی�ب   وقد یقع المساس ب
(Web) ١(تحتوي على كلمات أو رسومات مّما قد یشوِّه المصنَّف أو یسيء إلیھ(.  

وفي رأي الباحث أنَّ الخطر األساسي الذي قد یتعرَّض ل�ھ المص�نَّف ف�ي مج�ال     
ع�ل، وھ�و م�ن أب�رز     البث اإللكتروني عبر األقمار الصناعیة ینشأ مّما یسّمى بالتفا

وذلك بإضافة صوت أو ص�ورة أو ش�كل    –كما رأینا من قبل  –خصائص الترقیم 
معّین إلخراج المصنَّف على اإلنترنت وھو ما یتعارض مع الحق األدب�ي للمؤلِّ�ف   

  .المتمّثل في احترام المصنَّف
ونرى أنَّ مثل ھذه االعتداءات وغیرھا من الممك�ن مواجھتھ�ا م�ن خ�الل اتخ�اذ      

اءات وقائّیة ذات طابع عقدي، تتمثَّل في تحذیر المستخدمین للموقع أو المواقع إجر
على شبكة اإلنترنت المرتبطة باألقمار الصناعیة م�ن القی�ام بأعم�ال معّین�ة، وذل�ك      
عل��ى أول ص��فحة عن��د ال��دخول إل��ى مواق��ع وص��فحات الش��بكة العنكبوتّی��ة العالمّی��ة   

  . لصفحة، وكذلك نشر اسم المؤلِّف على ا)الویب(
  الفرع الثاني

  الحق المالي للمؤلِّف في مجال البث اإللكتروني عبر األقمار الصناعیة
للمؤلِّف أو ممَّن یخلفھ أو صاحب حق االستغالل المالي للمصنَّف، وحدھم الحق 
في استغالل المصنَّف مالّیًا بأّی�ة طریق�ة م�ن ط�رق االس�تغالل، وال یج�وز لغی�رھم        

إذن كتابي سابق من أصحاب الح�ق عل�ى المص�نَّف أو مّم�ن     مباشرة ھذا الحق إّال ب
  .یخلفھم

ویتض���مَّن الح���ق الم���الي للمؤلِّ���ف ف���ي مج���ال الب���ث اإللكترون���ي عب���ر األقم���ار   
حق نشر المصنَّف، وفي أدائ�ھ علنّی�ًا، وح�ق النس�خ، ویض�اف إل�ى ھ�ذه        : الصناعیة

  .ه الحقوق تباعًاوسأبحث ھذ. الحقوق حق التتبُّع فیما یتعلَّق بالفنون التشكیلّیة
  .حمایة حق المؤلِّف في بث المصنَّف إلكترونیًا عبر األقمار الصناعیة: أوًال

نق�ل  : "من قانون حمایة حقوق المؤلِّف األردني النشر بأّن�ھ ) ١/٦(عرَّفت المادة 
المصنَّف أو إیصالھ بأسلوب مباشر أو غیر مباشر إلى الجمھور أو استخراج نسخ 

جزء من أجزائ�ھ یمك�ن قراءتھ�ا أو س�ماعھا أو رؤیتھ�ا أو       أو صور منھ أو من أي
  .)٢("أداؤھا

ومنحت معاھدة الوایبو بشأن حق المؤلِّف ھذا الح�ق ف�ي جمی�ع المص�نَّفات وفق�ًا      
  .منھا) ٦/١(لنص المادة 

                                      
 . ٦٠نوري حمد خاطر، مرجع سابق، ص .د) ١(
م�ن ق�انون حمای�ة حق�وق الملكّی�ة الفكرّی�ة المص�ري، أّم�ا الق�انون          ) ١٣٨/١٠(راجع نص الم�ادة  ) ٢(

شر، فیما یخّص برامج الحاسوب وقواعد البیانات، باتباع�ھ الت�وجیھین   الفرنسي، فقد اعترف بحق الن
 . م١٩٩٦م، و ١٩٩١األوروبیین الصادرین بتاریخ 
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ونق��ل المص��نَّف إل��ى الجمھ��ور م��ن خ��الل االس��تغالل غی��ر المباش��ر، یك��ون ع��ن  
ص��لّیة مباش��رة، وس��واء ت��ّم ذل��ك تح��ت  طری��ق النس��خ ول��یس م��ن خ��الل النس��خة األ 

  .اإلشراف المباشر للمؤلِّف أو غیر المباشر والذي یكون من خالل عقد النشر
ویجب ف�ي جمی�ع األح�وال الحص�ول عل�ى إذن المؤلِّ�ف ل�یس عل�ى النش�ر فق�ط،           
وإنَّم�ا عل��ى ص��ورة النش�ر، ف��اإلذن بنش��ر المص�نَّف ف��ي ص��ورة كت�اب ال یمت��ّد إل��ى     

ف ف�ي الب�ث اإللكترون�ي عب�ر األقم�ار الص�ناعیة ، ب�ل یتطلَّ�ب         اإلذن بترقیم المصنَّ
ذل��ك إذن خ��اص م��ن المؤلِّ��ف أو مّم��ن یخلف��ھ، وعلی��ھ فاالعت��داء عل��ى ح��ق المؤلِّ��ف 
المالي في البث اإللكترون�ي عب�ر األقم�ار الص�ناعیة، ق�د یك�ون ع�ن طری�ق النش�ر          

  .دون إذن
ش�أن الكتاب�ة وغیرھ�ا،     فالترقیم یعتب�ر وس�یلة م�ن وس�ائل النس�خ أو النش�ر ش�أنھ       

یعتب�ر   (Web)لذلك فإنَّ بث المصنَّف عب�ر األقم�ار الص�ناعیة ع�ن طری�ق موق�ع       
یس��تلزم الحص��ول عل��ى إذن المؤلِّ��ف   -كم��ا أس��لفنا–نش��رًا لھ��ذا المص��نَّف، والنش��ر  

  .)١(بالنشر، وإّال اعتبر اعتداًء على حق المؤلِّف
ض���بط االعت���داء عل���ى ح���ق المؤلِّ���ف ف���ي الب���ث  أنَّ )٢(وی���رى جان���ب م���ن الفق���ھ

اإللكتروني عبر األقمار الصناعیة یتم بسھولة من جانب رجال الض�ابطة العدلّی�ة،   
ذلك أنَّ االعتداء ع�ن طری�ق نش�ر مص�نَّفات رقمی�ة عل�ى موق�ع م�ن مواق�ع الش�بكة           

دلّی�ة  المرتبطة باألقمار الصناعیة دون إذن مؤلِّفیھا، یتطلَّب من رجال الضابطة الع
الدخول على ھذا الموقع في اإلنترنت م�ن مكتب�ة مباش�رة دون حاج�ة لالنتق�ال إل�ى       

  .أي مكان
  .حمایة حق المؤلِّف في أداء المصنَّف علنّیًا عبر األقمار الصناعیة: ثانیًا

حق  ١٩٩٢من تقنین الملكّیة الفكرّیة الفرنسي لسنة  (L.122-2)عرَّفت المادة 
نق��ل بأّی��ة طریق��ة م��ن ط��رق االتص��ال ع��ن ُبع��د لألص��وات     ال: "األداء العلن��ي بأّن��ھ 

  ".والصور والبیانات والرسائل أیًَّا تكن طبیعتھا
إنَّ النق��ل ف��ي الع��الم الرقم��ي ال��ذي یتواج��د فی��ھ الب��ث اإللكترون��ي عب��ر األقم��ار      
الصناعیة ، أوج�ب إع�ادة النظ�ر بمفھ�وم النق�ل إل�ى الجمھ�ور، ولھ�ذا یعتب�ر ق�انون           

، متقدِّمًا عل�ى س�واه   ٢٠٠٢لسنة ) ٨٢(ة الفكرّیة المصري رقم حمایة حقوق الملكّی
من القوانین األخرى، وحتى على االتفاقّیات الدولّیة، في أنَّھ جاء صریحًا وواضحًا 

منھ، ) ١٤٧(فیما خّص وضع المصنَّف على شبكة اإلنترنت، حیث اعتبرتھ المادة 
المؤلِّ�ف وخلف�ھ الع�ام م�ن بع�ده،      یتمتَّ�ع  : "نقًال إلى الجمھور، حیث جاء فیھا ما یلي

بحق استئثاري في الترخیص أو المنع ألي استغالل لمصنَّفھ بأي وجھ من الوج�وه  

                                      
 . من قانون حمایة حق المؤلِّف األردني) ٩(راجع نص المادة ) ١(
ة حسام الدین كامل األھواني، حمایة حقوق الملكّی�ة الفكرّی�ة ف�ي مج�ال اإلنترن�ت، ورق�ة بحثّی�       . د) ٢(

/ تم��وز ١١-١٠مقّدم��ة إل��ى الم��ؤتمر العلم��ي الع��المي األول ح��ول الملكّی��ة الفكرّی��ة والمنعق��د م��ا ب��ین   
 . ٤٠م، جامعة الیرموك، إربد، األردن، ص٢٠٠٠
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... أو األداء العلن�ي أو التوص�یل العلن�ي   ... الب�ث اإلذاع�ي  ... وبخاصة عن طری�ق  
بما في ذلك إتاحتھ عب�ر أجھ�زة الحاس�ب اآلل�ي أو م�ن خ�الل ش�بكات اإلنترن�ت أو         

  .)١(..."ومات أو شبكات االتصاالت وغیرھا من الوسائلشبكات المعل
ولمَّا كان یحدث فعًال نقل المصنَّفات المختلفة مباشرة على شاشة الحاسب اآللي 
ع��ن طری��ق ش��بكة اإلنترن��ت المرتبط��ة باألقم��ار الص��ناعیة، كم��ا تنق��ل الح��وادث        

ة المختلف���ة، ف���اآلن تمل���ك معظ���م محط���ات اإلذاع���ة والتلفزی���ون مواق���ع عل���ى ش���بك 
اإلنترنت تنقل بواسطتھا ما یقع من حوادث ووق�ائع، ف�إنَّ م�ؤدَّى ذل�ك أنَّ االعت�داء      
على ح�ق المؤلِّ�ف ق�د یتحّق�ق ع�ن طری�ق اإلنترن�ت م�ا ل�م ی�تم الحص�ول عل�ى إذن             
المؤلِّ���ف، فاإلنترن���ت ف���ي ذل���ك ال یختل���ف ع���ن األداء العلن���ي للمص���نَّف بواس���طة   

  .)٢(التلفزیون والنقل عبر األقمار الصناعّیة
مج��ّرد ط��رح  : "وق��د ذھ��ب القض��اء الفرنس��ي ف��ي أح��د أحكام��ھ إل��ى اعتب��ار أنَّ     

المصنَّف الفكري للتداول عب�ر ش�بكة اإلنترن�ت دون الحص�ول عل�ى ت�رخیص م�ن        
  .)٣("صاحب الحق یشكِّل تقلیدًا لھذا المصنَّف

  
أنَّ ھذا الحكم ُیعدُّ سابقة ھامة ف�ي مج�ال اإلنترن�ت م�ن      )٤(ویرى جانب من الفقھ

أنھا أن تزیل ما یكتنف المبادئ القانونّیة لحقوق المؤلِّف من غموض خاصة فیما ش
  . یتعّلق بالمصنَّفات الرقمّیة

نخلص مّما تقدَّم إلى أنَّ االعتداء على حق المؤلِّف المالي بنش�ر المص�نَّف وف�ي    
أدائ��ھ علنیَّ��ًا عب��ر األقم��ار الص��ناعیة، یتحقَّ��ق م��ن خ��الل النش��ر أو األداء العلن��ي         
للمص��نَّف دون إذن المؤلِّ��ف أو مّم��ن یخلف��ھ، وعلی��ھ ف��إنَّ الت��رقیم یعتب��ر وس��یلة م��ن  
وسائل نشر المصنَّف وف�ي أدائ�ھ علنّی�ًا، وبھ�ذا یعتب�ر وض�ع المص�نَّف عل�ى ش�بكة          

نشرًا وأداًء علنّیًا لھذا المصنَّف، وھذا یتطلَّب  (Web)اإلنترنت عن طریق موقع 
  .مَّن یخلفھالحصول على موافقة المؤلِّف أو م

  .حمایة حق المؤلِّف في نسخ المصنَّف عبر األقمار الصناعیة: ثالثًا
یعود حق النسخ إلى المؤلِّف وحده، وھو حق مانع، أي یمنع النسخ وبأّیة وسیلة 

  .كانت من قبل الغیر

                                      
م�ن  ) ١(یتوافق موقف المشرِّع اللبناني مع المشرِّع المصري في ھذا الشأن، راجع ن�ص الم�ادة   ) ١(

 ). ٧٥/٩٩(اللبناني رقم  قانون الملكّیة األدبّیة والفنّیة
 . ٣٨-٣٧حسام الدین األھواني، المرجع السابق، ص. راجع د) ٢(

)3 (  Paris 14 Aut 1996, J. C. P. 1996, IIn 22727. note F. olvier et 
Barbry. 

أحمد ص�دقي محم�ود، الحمای�ة الوقتی�ة لحق�وق الملكّی�ة الفكرّی�ة، دار النھض�ة         . أشار إلى ھذا الحكم د
  .٣١، ص٢٠٠٤القاھرة،  العربیة،

أسامة أحمد بدر، بعض مشكالت تداول المصنَّفات عبر اإلنترنت، بحث منشور ف�ي مجل�ة روح   ) ٤(
 .٢٢، ص٢٠٠٠، ینایر، ١، ج٢٥القوانین، تصدرھا كلیة الحقوق، جامعة طنطا، العدد 
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  .)١(وال یختلف الوضع عند وجود المصنَّف عبر األقمار الصناعیة 
ألردني لما أشارت إلیھ معاھدة الوایب�و بش�أن ح�ق    وكترجمة فعلّیة من المشرِّع ا

المؤلِّف من ض�رورة لحمای�ة المص�نَّفات الرقمّی�ة م�ن االعت�داء علیھ�ا ونس�خھا، ت�ّم          
، بحی�ث ال یج�وز لغی�ر    )٢(١٩٩٢لس�نة  ) ٢٢(تعدیل قانون حمایة حق المؤلِّف رقم 

بص�ورة   المؤلِّف أو من یخلفھ استنساخ المص�نَّف بأّی�ة طریق�ة أو ش�كل س�واء ك�ان      
  .مؤّقتة أو دائمة بما في ذلك التسجیل الرقمي اإللكتروني دون إذن كتابي منھ

وعلیھ فإنَّ النسخ الرقمي للمص�نَّف عب�ر األقم�ار الص�ناعیة، یعتب�ر نس�خًا مادی�ًا        
  .لھذا المصنَّف بغیة إعمال الحمایة بموجب قانون حمایة حق المؤلِّف

  .الصناعیةحمایة حق التتبُّع عبر األقمار : رابعًا
ویمك��ن . )٣(َحَم��ى ك��ل م��ن المش��رِّع األردن��ي والمص��ري والفرنس��ي ھ��ذا الح��ق    

في مجال حقوق المؤلِّف بأّنھ حق المؤلِّف  (Droit de suite)تعریف حق التتبُّع 
وورثتھ بعد وفاتھ، في الحصول على نس�بة م�ن ثم�ن بی�ع النس�خة األص�لیة ل�بعض        

ون التش�كیلّیة األص�لّیة، وذل�ك ف�ي ك�ل م�ّرة       المصنَّفات الفكرّیة، وھي مصنَّفات الفن
یتغّیر فیھا مالك المصنَّف، وذلك من خالل متابعة المؤلِّ�ف لعملی�ات البی�وع العام�ة     

  .)٤(لھذه المصنَّفات، وأخذ نسبة من ثمن البیع أو ثمن الزیادة في البیع
قَّ�ق  ویثور التساؤل عّما إذا كان االعتداء على حق المؤلِّ�ف الم�الي یمك�ن أن یتح   

ع��ن طری��ق االعت��داء عل��ى ح��ق التتبُّ��ع ف��ي ظ��ل الب��ث اإللكترون��ي عب��ر األقم��ار         
  الصناعیة ؟

خاصة بعد ظھور اإلنترنت وما  –في رأي الباحث أنَّ وسائل االتصال الحدیثة 
تبعھ من تطوُّر ھائل ف�ي نق�ل المعلوم�ات والبیان�ات عب�ر مواق�ع وص�فحات الوی�ب         

(Web)  ال تس��مح بتطبی��ق  –باألقم��ار الص��ناعیة عل��ى ش��بكة اإلنترن��ت المرتبط��ة
مث���ل ھ���ذا الح���ق بع���د؛ نظ���رًا لح���داثتھا، باعتب���ار أنَّ اإلذن بالنس���خ أو بالنق���ل إل���ى  
الجمھور عبر األقم�ار الص�ناعیة س�ینفذ ف�ورًا، وبالت�الي ال یتص�وَّر االعت�داء عل�ى         
حق المؤلِّف المالي ف�ي ھ�ذا الجان�ب، ھ�ذا ون�دعو مش�رِّعي ال�دول إل�ى تقری�ر ح�ق           

                                      
)1 (  M. P. FENOLL TROUSSE Au, Ia renumeration des auteurs sur 

Internet, Communication Commerce Electronique Fev, 2001, p. 18.  
م��ن ھ��ذا الق��انون، وت��ّم التع��دیل بموج��ب الق��انون المع��ّدل المنش��ور ف��ي   ) أ/٩(راج��ع ن��ص الم��ادة ) ٢(

 . ٣١/٣/٢٠٠٥، تاریخ ٤٧٠٢الجریدة الرسمیة، العدد 
من ق�انون  ) ١٤٧(دة من قانون حمایة حق المؤلِّف األردني، وأیضًا الما) ٢٩(راجع نص المادة ) ٣(

م��ن تقن��ین الملكّی��ة الفكرّی��ة    (L.122-8)حمای��ة حق��وق الملكّی��ة الفكرّی��ة المص��ري، وأیض��ًا الم��ادة     
  .الفرنسي

  :راجع حول ھذا الحق) ٤(
CLAUDE COLOBET, Grands pringcipes du droit d'auteur et des 
droits voisins dans Le monde, UNESCO Publishing, 1990, p. 81-85.  
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لتتبُّع الذي ستظھر أھمیتھ فیما بعد، عندما یب�دأ المتن�ازل لھ�م ع�ن الحق�وق المالی�ة       ا
  .األساسّیة للمؤلِّف بإعادة استغالل تلك الحقوق

  

ب اطا  

ر ار ا روث اا  فؤوق ا  أو  

والم�الي، فق�د منحھ�ا    نظرًا للطبیعة الخاصة لحقوق المؤلِّ�ف ف�ي جانبیھ�ا األدب�ي     
  :المشرِّعون بموجب قوانین حقوق المؤلِّف، نوعان من الحمایة، ھما

الحمای��ة اإلجرائّی��ة، وھ��ي تل��ك الحمای��ة الت��ي یقرِّرھ��ا المش��رِّع لحمای��ة    : أولھم��ا
، وھ�ي حمای�ة وقتّی�ة لھ�ا طبیع�ة خاص�ة، تتمثَّ�ل ف�ي اتخ�اذ بع�ض           )١(حقوق المؤلِّ�ف 

  .ظیة والتي تتناسب مع طبیعة تلك الحقوقاإلجراءات الوقتّیة أو التحفُّ
وأرى أنَّ اإلجراءات الوقتّی�ة أو التحفُّظّی�ة، الت�ي یمك�ن اتخاذھ�ا كوس�ائل حمای�ة        
لحق��وق المؤلِّ��ف، ق��د یك��ون م��ن الس��ھل تطبیقھ��ا حت��ى عل��ى المص��نَّفات الرقمّی��ة إذا   
كانت على شكل اسطوانات أو أقراص ممغنطة، ولكن الصعوبة تكمن في تطبیقھ�ا  

لى تلك المصنَّفات عندما تكون على شبكة اإلنترن�ت، حی�ث یبق�ى المج�ال واس�عًا      ع
  .لتحّقق االعتداءات على مختلف أنواعھا

ف��ي المطالب��ة  " أوًال " الحمای��ة الموض��وعّیة، وھ��ي مزدوج��ة، تتمثَّ��ل    : ثانیھم��ا
ب��التعویض ع��ن األض��رار الت��ي لحق��ت ب��المؤلِّف نتیج��ة االعت��داء عل��ى حّق��ھ وفق��ًا       

، )٣(، ووفق��ًا لقواع��د المس��ؤولّیة المدنّی��ة )٢(وانین حمای��ة حق��وق المؤلِّ��ف لنص��وص ق��
  .وھذه یتصدَّى لھا القضاء المدني

وعلیھ فإنَّ اس�تعمال األداء أو التثبی�ت أو الب�ث ب�دون إذن المؤلِّ�ف عب�ر األقم�ار        
الصناعیة، یشكُل ركن الخطأ الذي إذا ترتَّب علیھ ض�رر یل�زم مرتكب�ھ ب�التعویض     

  .الضرر، متى توافرت عالقة سببّیة بین الخطأ والضرر لجبر ذلك
أنَّ ھناك صعوبة في المطالبة بالتعویض حال االعتداء  )٤(ویرى جانب من الفقھ

على حقوق المؤلِّف عبر األقمار الصناعیة؛ نظرًا ِلَما یثیره ذلك من صعوبات ف�ي  
كة اإلنترن�ت  تطبیق أحكام القانون الدولي الخ�اص، خاص�ة أنَّ الب�ث م�ن خ�الل ش�ب      

المرتبطة بتلك األقمار ال تعرف الحدود الجغرافّیة وال وجود فیھ�ا لس�لطة مركزّی�ة    
  .تدیرھا وتسیِّرھا

                                      
م��ن ق��انون ) ١٧٩(م��ن ق��انون حمای��ة ح��ق المؤلِّ��ف األردن��ي، والم��ادة  ) ٤٦(راج��ع ن��ص الم��ادة ) ١(

  .من تقنین الملكّیة الفكرّیة الفرنسي (L.332)حمایة حقوق الملكّیة الفكرّیة المصري، والمادة 
 (L.335-7)من قانون حمای�ة ح�ق المؤلِّ�ف األردن�ي، والم�ادة      ) ٤٩، ٤٧(راجـع نص المادتین ) ٢(

  .من تقنین الملكّیة الفكرّیة الفرنسي
م��ن الق��انون الم��دني  ) ١٦٣(م��ن الق��انون الم��دني األردن��ي، والم��ادة   ) ٢٥٦(راج��ع ن��ص الم��ادة  ) ٣(

 .  من القانون المدني الفرنسي) ١٣٨٢(المصري، والمادة 
 . ١٤٣محّمد أمین الرومي، مرجع سابق، ص) ٤(
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أنَّ المس��ؤولّیة المدنّی��ة تتق��رَّر عن��د ت��وافر أركانھ��ا    –ب��رأي الباح��ث  –وال ش��كَّ 
 ، وھذا ھو محض تطبیق للقواع�د العام�ة  )الخطأ والضرر والعالقة السببّیة(الثالثة 

ف��ي الق��انون الم��دني، ولك��ن یبق��ى ل��دینا مس��ألة ھاّم��ة ھ��ي تحدی��د الق��انون الواج��ب       
  .التطبیق حال المطالبة بالتعویض

وقد تتعلَّق الحمایة الموضوعّیة لحقوق المؤلِّف في شّقھا اآلخر بمخالفة نص من 
، وھ��ذه )١(نص��وص التج��ریم الخاص��ة ال��واردة ف��ي ق��وانین حمای��ة حق��وق المؤلِّ��ف     

  .القضاء الجنائي یتصدَّى لھا
وبش��أن تل��ك الحمای��ة الجزائّی��ة لحق��وق المؤلِّ��ف، نج��د أنَّ ق��انون حمای��ة حق��وق       
الملكّیة الفكرّیة المصري، قد تق�ّدم عل�ى س�واه م�ن الق�وانین األخ�رى، وحّت�ى عل�ى         
االتفاقّیات الدولّیة، في أّنھ جاء صریحًا وواض�حًا فیم�ا خ�صَّ تل�ك الحمای�ة بالنس�بة       

من ھذا ) رابعًا/١٨١(على شبكة اإلنترنت، حیث اعتبرت المادة لوضع المصنَّفات 
القانون نشر مصنَّف أو تسجیل صوتي أو برن�امج إذاع�ي أو أداء محم�ي بالق�انون     
عبر أجھزة الحاسب اآلل�ي أو ش�بكات اإلنترن�ت أو ش�بكات المعلوم�ات أو ش�بكات       

ف أو ص�احب  االتصاالت أو غیرھا من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق م�ن المؤلِّ�  
  .الحق المجاور، جریمة تقلید، تستوجب العقوبة الجنائّیة المقّررة

وبرأي الباحث، ف�إنَّ حمای�ة حق�وق المؤلِّ�ف ف�ي الب�ث اإللكترون�ي عب�ر األقم�ار          
الصناعیة في ظلِّ القوانین التي لم تعالج مسألة ج�رائم االعت�داء عل�ى تل�ك الحق�وق      

ألنَّ ھن�اك العدی�د م�ن المش�اكل العملّی��ة     عل�ى الش�بكة، تبق�ى قاص�رة عل�ى حمایتھ�ا؛       
واإلجرائّیة التي تظھر عند ارتكاب أح�د الج�رائم عل�ى حق�وق المؤلِّ�ف، وم�ن قبی�ل        

ص�عوبة إثب�ات وق�وع الجریم�ة، ص�عوبة التوصُّ�ل إل�ى        : تلك المشاكل والص�عوبات 
الجاني، صعوبة إلحاق العقوب�ة بالج�اني المق�یم ف�ي الخ�ارج، وتن�ازع الق�وانین م�ن         

المكان، وصعوبة السیطرة على أدّلة ثب�وت الجریم�ة، وغیرھ�ا م�ن المش�اكل      حیث 
العملّیة واإلجرائّیة في جرائم اإلنترنت التي ترتك�ب بح�ق المؤلِّ�ف بجانبی�ھ األدب�ي      

  .والمالي

                                      
م��ن ق��انون ) ١٨١(حمای��ة ح��ق المؤلِّ��ف األردن��ي، والم��ادة   م��ن ق��انون) ٥١(راج��ع ن��ص الم��ادة ) ١(

م��ن تقن��ین الملكّی��ة الفكرّی��ة     (L.335-2-3-4)حمای��ة حق��وق الملكّی��ة الفكرّی��ة المص��ري، والم��ادة      
  .الفرنسي
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  اطب اث

 روث اا إ ف اؤوق ا  ءاتداد ادى ا

ر ار ا  

القاعدة العامة بشأن االستثناءات الواردة في نطاق االستغالل الم�الي للمص�نَّف،   
ھي ج�واز النش�ر أو النس�خ أو األداء دون إذن المؤلِّ�ف أو مّم�ن یخلف�ھ، وأّن خ�زن        

نش�رًا أو   –كما أس�لفنا   –یعتبر  (CD-Rom)المصنَّف بواسطة وسیط إلكتروني 
  .نسخًا للمصنَّف

مدى مالءمة امتداد االستثناءات إل�ى الب�ث اإللكترون�ي     والتساؤل الذي یثور ھو
  عبر األقمار الصناعیة ؟

النق�ل لالس�تعمال الشخص�ي دون إذن    : االستثناءات األساسّیة في ھذا الصدد ھي
المؤلِّف، ونشر المختصرات والمقتبسات الموجزة، كما یرد على حق األداء العلني 

  .عائلي خاص استثناء یتعلَّق بجواز األداء في اجتماع
  .وسأبحث ھذه االستثناءات في ثالثة فروع

  الفرع األول
  النقل لالستعمال الشخصي دون إذن المؤلِّف

ولكن ما مدى مالءم�ة  . )١(تنّص قوانین حمایة حقوق المؤلِّف على ھذا االستثناء
  امتداد ھذا االستثناء إلى البث اإللكتروني عبر األقمار الصناعیة ؟

مال ھ�ذا االس�تثناء ف�ي مج�ال الب�ث اإللكترون�ي عب�ر األقم�ار         إع )٢(ینتقد البعض
الصناعیة، فالنسخة التي تتّم تكون في نفس دّقة ونوعّیة األصل، كما أنَّ االستنساخ 

  . ال یتم على دعامة مادّیة
من اتف�اق  ) ١٣(أنَّ ھذا االستثناء یتعارض مع نص المادة  )٣(بل ویعتبر البعض

، حیث یتعارض مع )تریبس(ة من حقوق الملكّیة الفكرّیة الجوانب المتَّصلة بالتجار
  .االستغالل العادي للمصنَّفات

وھ��ذا االس��تثناء ت��نّص علی��ھ ق��وانین حمای��ة حق��وق المؤلِّ��ف ف��ي ح��دود ض��یِّقة         
ومح��دَّدة، وذل���ك م��ن أج���ل اس���تعمال المص��نَّف ألغ���راض شخص��ّیة فق���ط، ول���یس     

  .لالستعمال الجماعي

                                      
) ثانی�اً /١٧١(من قانون حمای�ة ح�ق المؤلِّ�ف األردن�ي، والم�ادة      ) ب/١٧(نص المادة : راجع مثًال) ١(

م�ن تقن�ین الملكّی�ة الفكرّی�ة      (L.122-5)الملكّی�ة الفكرّی�ة المص�ري، والم�ادة      من قانون حمایة حقوق
  .الفرنسي

 . ٤٣حسام الدین األھواني، مرجع سابق، ص. د) ٢(
لبنى صقر الحمود، أثر انضمام األردن إلى اتفاقّیة الجوانب المّتصلة بالتجارة من حقوق الملكّیة ) ٣(

، ١٩٩٩ة األردنّی��ة الناف��ذة، رس��الة ماجس��تیر، الجامع��ة األردنّی��ة، الفكرّی��ة ف��ي ق��وانین الملكّی��ة الفكرّی��
 . ١٩٦ص
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قائم�ًا ف�ي نط�اق المص�نَّفات ف�ي الب�ث اإللكترون�ي         وأرى أنَّ ھذا االس�تثناء یظ�لّ  
عبر األقمار الصناعیة ، وإّنما المشكلة تثور حول توافر النسخة الشخص�ّیة أم أنن�ا   
بصدد استخدام جماعي؛ ألنَّ االستخدام الجماعي للمصنَّف ُیخرج ھذا االستثناء من 

  .نطاق االستعمال الشخصي
  الفرع الثاني

  بسات الموجزة دون إذن المؤلِّفنشر المختصرات والمقت
؛ بھ�دف اإلیض�اح أو الش�رح    )١(تضع قوانین حمایة حقوق المؤلِّف ھذا االستثناء

أو المناقشة أو النقد أو التثقیف أو االختبار وبدون إذن المؤلِّف، وھذه المختصرات 
والمقتبسات الموجزة ال تغني عن قراءة األصل والرجوع إلیھ؛ بل ھي تحفِّز عل�ى  

  .ءة األصل وتروِّج للمصنَّف بالتاليقرا
وبھذا فإنَّھ من حی�ث المب�دأ، ف�إنَّ نش�ر المقال�ة عب�ر األقم�ار الص�ناعیة دون إذن         
الصحفي ُیعتبر مساسًا بحق المؤلِّف، طالما أنَّ النشر المأذون بھ ال یمتّد إلى عموم 

ن�ي عب�ر   النشر ویقتصر على الصحیفة المتعاقد معھا، خصوص�ًا أنَّ الب�ث اإللكترو  
األقمار الصناعیة یصل إلى جمھور عریض ومتنوِّع ویختلف عن ذلك الذي توّجھ 

  .)٢(لھ الجریدة أصًال، أي القرَّاء
وبرأي الباحث، أنَّ ھذا االستثناء یمتّد إلى المصنَّفات في البث اإللكتروني عب�ر  

ز االستنس�اخ  األقمار الصناعیة ، إْذ إنَّ ھذا االستثناء على حق المؤلِّف الم�الي یجی�  
عل�ى موق�ع إلكترون��ي ف�ي ش�بكة اإلنترن��ت لع�ّدة مق�االت ص��حفّیة؛ بھ�دف عرض��ھا        
على الجمھور ومن ثمَّ جواز االستعانة بھ�ا م�ن ِقَب�ل ص�حف أخ�رى، وذل�ك بالق�در        
الذي یبّرره ھذا االقتباس عل�ى أن ی�ذكر اس�م المص�نَّف واس�م مؤلِّف�ھ، وش�ریطة أّال        

  .تھیغني عن الرجوع إلى األصل وقراء

                                      
) رابع�اً /١٧١(من قانون حمایة حق المؤلِّ�ف األردن�ي، والم�ادة    ) د /١٧(نص المادة : راجع مثًال) ١(

 . من قانون حمایة حقوق الملكّیة الفكرّیة المصري
 . ٤٦حسام الدین األھواني، مرجع سابق، ص. د) ٢(
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  الفرع الثالث
  أداء المصنَّف في اجتماع عائلي خاص

ویؤصِّ�ل الفق�ھ   . )١(نصَّت على ھذا االستثناء معظم قوانین حمایة حقوق المؤلِّ�ف 
ھذا االستثناء بأنَّ استعمال المصنَّف في اجتماعات خاصة ھو من قبیل االس�تعمال  

  .)٢(الشخصي مع شيء من التوسُّع في مفھوم االستعمال
اعتب��ار ح��ق األداء العلن��ي تام��ًا ف��ي دائ��رة العائل��ة إذا اكتف��ى الش��خص         ویمك��ن

باالتِّصال باإلنترن�ت الم�رتبط باألقم�ار الص�ناعیة، ف�ي مح�ل إقامت�ھ، ومع�ھ بع�ض          
لش�خص أو   -ص�ورة م�ثالً  –األقارب، كذلك نجد أنَّ نقل المصنَّف مھما ك�ان نوع�ھ   
خص�ي، ع�ن طری�ق البری�د     لعّدة أشخاص من العائل�ة أو األص�دقاء، لالس�تعمال الش   

، ولك��ن إذا اتَّس��عت دائ���رة   )٣(اإللكترون��ي، یتمتَّ��ع ب���دون ش��ّك باالس��تثناء الم���ذكور    
المرسل إلیھم، بحیث أرسل المؤلِّف إلى قائمة تتضمَّن عددًا كبیرًا م�ن األش�خاص،   

  .یصبح النقل ھنا عامًا ویدخل في إطار النقل إلى الجمھور
دأ، فإنَّ أداء المصنَّف في اجتم�اع ع�ائلي خ�اص    ویمكننا القول إنَّھ من حیث المب

یمتّد إلى البث اإللكتروني عبر األقمار الصناعیة، وإّنما المشكلة تثور حول ت�وافر  
ص��فة المك��ان وص��فة االجتم��اع م��ن حی��ث الخصوص��ّیة والعمومّی��ة، وم��دى ت��وافر    

أن یتم : اشرط مجانّیة األداء، إْذ یشترط إلعمال ھذا االستثناء شرطان أساسیَّان ھم
  . األداء في إطار اجتماع عائلي خاص، وأن یكون ھذا األداء مجانّیًا

                                      
م�ن  ) أوًال/١٧١(من قانون حمایة حق المؤلِّف األردني، والمادة ) أ/١٧(نص المادة : راجع مثًال) ١(

م��ن تقن��ین الملكّی��ة الفكرّی��ة    (L.122-5)ق��انون حمای��ة حق��وق الملكّی��ة الفكرّی��ة المص��ري، والم��ادة     
 .الفرنسي

 . ٣٦٦السنھوري، مرجع سابق، ص) ٢(
 . ٦١نوري محمد خاطر، مرجع سابق، ص.د) ٣(
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  الخاتمة
حمای��ة حق��وق " بع��د أن انتھین��ا م��ن دراس��ة موض��وع ھ��ذا البح��ث المعن��ون ب��ـ     

، فإنھ ال یسعنا في الخاتم�ة،  " المؤلف في البث اإللكتروني عبر األقمار الصناعیة
  : ات التي توصَّلنا إلیھا، وھيإالَّ أن نثبت بعض النتائج والتوصی

  :النتائج: أوًال
خاصة بع�د ظھ�ور اإلنترن�ت وم�ا رافق�ھ م�ن        –ال شكَّ أنَّ النظام اإللكتروني  -١

ق���د أح���دث ث���ورة ف���ي نق���ل المعلوم���ات، ولك���ن ھ���ذا ال یس���تدعینا   -تقنی���ات أخ���رى
ب��رأي  –بالض��رورة أن نج��ري ث��ورة ف��ي النظ��ام الق��انوني أیض��ًا؛ ألنَّ مص��یرھا      

الفشل في ظلِّ تقدُّم تقني مستمر وغیر محّدد، فأي تدخُّل لتعدیل القواع�د   –الباحث 
القانونّیة بما ینسجم وھذا التطوُّر یكون عبثًا قانونّیًا، بل فوضى قد تؤدِّي إل�ى ع�دم   

 .استقرار القاعدة القانونّیة التي من خصائصھا االستقرار والثبات كما نعلم

القانونّی�ة تتكیَّ��ف ت��دریجیًَّا م��ع التقنی��ة الحدیث��ة  ل�ذا اعتق��د أّن��ھ یج��ب ت��رك القواع��د  
وبشكٍل تلقائي، مع اإلكثار من التحلیل القانوني والتطبیقات واالجتھادات القض�ائّیة  
لمثل ھذه الظواھر المستجّدة ودراستھا بشكٍل متأٍن إلى حین أن نتوصَّل إل�ى نت�ائج   

  .مقبولة لحمایتھا
وم�ات ذات العالق�ة بالب�ث اإللكترون�ي عب�ر      بالنسبة للمصنَّفات الرقمّیة والمعل -٢

س���واء األردن���ي أو   –األقم���ار الص���ناعیة،  ف���أنَّ ق���انون حمای���ة حق���وق المؤلِّ���ف     
بوضعھ الحالي قادر على حمایة حقوق الم�ؤلِّفین الناش�ئة ع�ن مث�ل ھ�ذه       -المصري

المصنَّفات الجدیدة، خاص�ة وأنَّھ�ا اس�توعبت س�ابقًا المص�نَّفات الس�معّیة والبص�رّیة        
 .وبرامج الحاسوب

وقد یمنعنا اعتبار آخر من عدم اإلسراع في تعدیل قواعد الحمای�ة ف�ي ق�انون     -٣
المؤلِّ��ف، ھ��و كونن��ا م��ن ال��دول النامی��ة الت��ي تطال��ب دائم��ًا بش��روط حمای��ة مخفَّف��ة     
بالقیاس مع الدول المتقدَّمة، حیث نج�د أنَّ ھ�ذه األخی�رة تس�عى إل�ى تش�دید الحمای�ة        

دة العتب��ارات اقتص��ادّیة بحت��ة، دون األخ��ذ بنظ��ر االعتب��ار  عل��ى المص��نَّفات الجدی��
 .مصالح الدول النامیة

إنَّ بحث مدى تناسب وسائل حمایة حق المؤلِّف مع طبیعة الب�ث اإللكترون�ي    -٤
عب��ر األقم��ار الص��ناعیة تتطلَّ��ب مّن��ا دراس��ة فعالّی��ة الق��وانین الوطنّی��ة والمقارن��ة         

ؤلِّف م�ن جھت�ھ، وم�ن َث�مَّ تبی�ان القی�ود الت�ي        واالتفاقّیات الدولّیة التي تحمي حق الم
 .تحّد من تلك الحمایة والناشئة عن طبیعة ھذا البث
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إنَّ دراسة حمایة حقوق المؤلِّف في البث اإللكتروني عبر األقم�ار الص�ناعیة    -٥
ف��ي ظ��لِّ وس��ائل الحمای��ة التقلیدّی��ة، ت��دفعنا إل��ى اس��تخالص نتیج��ة غی��ر واض��حة         

أوًال، اندراج : محّصلة التأمُّل في حقیقتین متناقضتین وھما بالضرورة؛ نظرًا ألنَّھا
ف���ي إط���ار حق���وق اإلنس���ان األساس���ّیة، وثانی���ًا، كث���رة   –حق���وق الم���ؤلِّفین األدبّی���ة 

االستثناءات الواردة على حقوق المؤلِّف المالّی�ة ف�ي نط�اق االس�تغالل الم�الي لتل�ك       
 .  الحقوق

  
  :التوصیات: ثانیًا

ن��ي والمص��ري ب��النص ص��راحة عل��ى اعتب��ار الب��ث  أوص��ي المش��رعان األرد -٦
اإللكترون��ي عب��ر األقم��ار الص��ناعیة م��ن قبی��ل المص��نفات المحمی��ة بموج��ب ق��انون 

 . حمایة حقوق المؤلف
وض��ع تش��ریعات واض��حة لحمای��ة الملكی��ة الفكری��ة للب��ث اإللكترون��ي عب��ر         -٧

 .األقمار الصناعیة
الص�ناعیة الت�ي م�ن     وضع توقیع رقمي للمصنفات التي یتم بثھا عبر األقم�ار  -٨

 .شأنھا حمایة حقوق الملكیة الفكریة
وج��ود اتفاقی��ات عربی��ة تتبن��ى حلوًل��ا لحمای��ة الملكی��ة الفكری��ة عب��ر األقم��ار         -٩

 .الصناعیة
إعادة النظر في استثناءات وقیود بنود الملكیة الفكریة في جمیع المعاھ�دات  -١٠

ي ف�ي الب�ث   بحیث تعطي بعض القطاع�ات أھمیتھ�ا وع�دم معاملتھ�ا كمس�تخدم ع�اد      
 .اإللكتروني عبر األقمار الصناعیة
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  قائمة المراجع
  

  :المراجع باللغة العربّیة: أوًال
مجل��ة األم��ن  . اإلنترن��ت وآف��اق البح��ث العلم��ي العرب��ي   : ١٩٩٩الزی��دي، مفی��د،   -

  .، العدد الخامسوالحیاة
  .الطبعة الثانیة. شبكة اإلنترنت: ١٩٩٦شاھین، بھاء،  -
ب��دون طبع��ة، دار . ج��رائم الكمبی��وتر واإلنترن��ت: ٢٠٠٤، الروم��ي، أم��ین محّم��د -

  .المطبوعات الجامعّیة، القاھرة
ب�دون طبع��ة، دار  . ت�داول المص��نَّفات عب�ر اإلنترن��ت  : ٢٠٠٤ب�در، أحم�د أس��امة،    -

  .الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة
حمای����ة المص����نَّفات والمعلوم����ات ذات العالق����ة : ٢٠٠٠خ����اطر، حم����د ن����وري،  -

وب بق��انون حق��وق المؤلِّ��ف، دراس��ة مقارن��ة ف��ي الق��وانین العربّی��ة والق��انون         بالحاس��
  .، المجلد الخامس، العدد الثانيمجلة المنارة. الفرنسي

الحمای��ة المدنّی��ة للح��ق األدب��ي للمؤلِّ��ف ف��ي التش��ریع    : ٢٠٠٦ھ��ارون، جم��ال،  -
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