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المستخمص

ال تقل التجسيد اإلبداعي لممحتوػ الوسائط المتعددة أىمية عف المحتوػ
نفسو،
ُ
فمكي العمل اإلبداعي الفكرؼ جدي ار بالحماية القانونية والسيما المدنية منيا ،البد أف
يظير إلى الوجود المحسوس ،ففي ظل التطور الحاصل في مجاؿ المصنفات الرقمية

ومنيا الوسائط المتعددة أصبح لمتعبير عنيا عدة ُسبل وأنماط مختمفة ,كما أف الجانب
االقتصادؼ لمحقوؽ الفكرية يجب أف يحظى باىتماـ كبير؛ كوف بعضو يمثل منبعا أو

مصد ار لممورد المالي فبل يقل عف جانبيا المعنوؼ فالتكاليف والجيود المبذولة في
انتاجيا تضاىي اإلبداع الوارد فييا ،فيناؾ مف يدعي بأنو كاؼ لمنح الوسائط المتعددة

الحماية واف لـ تتضمف إبداعا استنادا إلى نظرية (االستثمار الجوىرؼ) ،فضبل عف كل

ذلؾ البد أف يكوف المحتوػ اإلبداعي في الوسائط المتعددة غير مخالف لمقواعد
القانونية والقيـ االجتماعية وىذا ما يطمق عميو بشرط المشروعية.

الكممات المفتاحية :الوسائط المتعددة ،المصنفات الرقمية ،الحماية المدنية لحقوؽ
المؤلف ،التعبير عف المصنفات

Abstract.
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The creative embodiment of multimedia content is no less
important than the content itself. For intellectual creative work
worthy of legal protection, especially civil protection, it must
appear in a tangible existence. In light of the development in the
field of digital works, including multimedia, many different ways
and styles have become for expression.
Also, the economic aspect of intellectual rights must receive
great attention, as some of them represent a source or source of
the financial resource, not less than their intangible side, as the
costs and efforts exerted in producing them match the creativity
contained in it. In addition to all of that, the creative content in the
multimedia must not violate legal rules and social values, and this
is called the legitimate condition.
Key words: multimedia, digital works, civil protection of
copyright, expression of works.
المقدمة
ال يكفي لحماية الحقوؽ الذىنية مف الناحية القانونية مجرد وجود اإلبداع فييا ،بل

ال بد أف يقترف ذلؾ بشروط أخرػ ،منيا ما يتعمق بكيفية التعبير عف ىذا اإلبداع
واظياره لمعالـ المحسوس ،فبل يمكف لمقانوف أف يحمي حقا غير موجود سواء أكاف ىذا

الوجود ماديا أـ معنويا ،وىذا الوجود يتمثل بالتعبير عف اإلبداع ،لكف قد ال يكفي ىذا
التعبير لوحده كي يناؿ الحماية القانونية السيما المدنية منيا ،وقد أفرز التطور

االقتصادؼ شروطا شكمية إضافية قد تبرر منح الحماية لممصنفات الرقمية عموما
والوسائط المتعددة بشكل خاص منيا ما يبذؿ في ابتكارىا مف الماؿ والجيد والميارات،

وىذا ما يسمى باالستثمار الجوىرؼ ،فضبل عف أف المحتوػ اإلبداعي ميما كانت درجة
اإلبداع فيو ال يناؿ نصيبا مف الحماية إذا كاف غير مشروع .

تُعد األفكار التي لـ يعبر عنيا صاحبيا مجرد خياؿ في خمد صاحبيا ،فمف ىنا
درؾ بأحد
برزت أىمية التجسيد المحسوس لتمؾ األفكار واظيارىا لمعالـ الخارجي الذؼ ُي َ
حواس اإلنساف ،وىذا ال يقل عف أىمية اإلبداع الموضوعي الوارد فيو ،لِذا ينبغي أف
يؤخذ بيذا الشرط بقدر تمؾ األىمية ،فضبل عف ذلؾ قد فرض التطور شروطا أخرػ
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منيا التكاليف والجيود المبذولة لموصوؿ إلى المصنف ،وكذلؾ عدـ مخالفة مضموف

ذلؾ المصنف مع القواعد القانونية والقيـ المجتمعية.

اعتمدت الدراسة عمى المنيج المقارف مف خبلؿ مقارنة نصوص قانوف حماية حق

الممكية الفكرية العراقي واقميـ كوردستاف مع القوانيف العربية ،وبياف مدػ إيبلء االىتماـ
بالعناصر غير الموضوعية في المصنفات لغرض منحيا الحماية المدنية ،كما اعتمدنا

المنيج التحميمي لمنصوص القانونية التي تعالج المظير المحسوس لممصنفات الفكرية

كمعيار لمنحيا الحماية القانونية.

وتكمف مشكمة الدراسة في عدـ وجود تعريف قانوني جامع ومانع لموسائط

المتعددة ،أضف إلى ذلؾ ىل أف الشخص المعنوؼ يكتسب صفة المبدع أـ فقط

الشخص الطبيعي (اآلدمي) ،كما أف التثبيت المادؼ لئلبداع الفكرؼ ليس بكافي لمنحو

الحماية القانونية بل ينبغي أف يكوف ذلؾ محسوسا بواسطة إحدػ الحواس المعروفة،
كما ظيرت في اآلونة األخيرة أراء تدعو إلى اعتماد االستثمار الجوىرؼ كمعيار لمنح

الحماية القانونية لمؤلف المصنف رغـ خموه مف اإلبداع.

تطمب البحث في التجسيد اإلبداعي لموسائط المتعددة تقسيمو إلى مطمبيف ،نتناوؿ

في األوؿ التعريف بالوسائط المتعددة ،وينقسـ إلى فرعيف :األوؿ لبياف مفيوميا مف

الناحية التقنية ،والثاني لبياف مفيوميا مف الناحية القانونية ،أما المطمب الثاني
فسنخصصو لمشروط الشكمية التي تبرر منح الحماية القانونية لمصنف الوسائط

المتعددة ،حيث ُقسـ إلى ثبلث أفرع :األوؿ يتطرؽ إلى التجسيد المحسوس (اإلظيار
المحسوس لمنشاط اإلبداعي) ،والثاني في االستثمار الجوىرؼ في الوسائط المتعددة،
والثالث يتناوؿ شرط المشروعية.

ثـ سينتيي البحث بخاتمة نوضح فييا أىـ النتائج والتوصيات.
المطمب األول

التعريف بالوسائط المتعددة
يصعب البحث عف مصنف الوسائط المتعددة؛ وذلؾ لعدـ وجود استقرار بيف

الفقو القانوني عمى تعريفو وبياف ماىيتو؛ بسبب حداثة المصنف وعدـ استق ارره إلى
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اآلف ،ومف ناحية أخرػ أف الفقو الذؼ تصدػ لو بالشرح والتحميل قد زاد في غموضو
كونو وليد البيئة التقنية الحديثة التي يصعب فيميا مف قبل رجل القانوف وتصوره مف

الناحية الواقعية ،حيث ال يوجد إال في البيئة الرقمية ذات التعقيد الكبير والتي يعتمد
ِ
ِ
ِ
وعممو ،فضبل عف وجود جممة مف الخصائص
وتشغيمو
تركيبو
عمييا ىذا المصنف في
والمزايا التي تميزه عف أقرانو مف المصنفات الرقمية.

كونو مصطمح جديد وذا أىمية ،يقتضي بنا أف نحاوؿ
ونظ ار ألىمية ىذا المصنف ُ
إزالة شيء مف الغموض عنو لعمنا نصل إلى كينونتو وتكويف صورة قانونية واضحة
قدر المستطاع عنو فيما بيف واقعو التقني بوصفو مصنفا رقميا واسع االنتشار ،وبيف
قوانيف حماية حقوؽ الممكية الفكرية ،حيث يتضمف ابتكارات فكرية تتسـ بالتعقيد ،وتتـ
بوسائل الدمج االلكتروني وبتقنيات بالغة الدقة وتعد الشكل الجديد لبلبتكار الحتوائو

عمى إبداعات تقنية يصعب عمى رجل القانوف التأكد مف أصالتيا.

عميو نحاوؿ التعريف بالوسائط المتعددة مف الناحية التقنية وذلؾ في الفرع األوؿ،

ومف ثـ نعرج إلى تحديد ماىيتو القانونية في الفرع الثاني.
الفرع االول

المفهوم التقني لموسائط المتعددة

إف كممة الوسائط المتعددة ترجمة حرفية لمصطمح ()Multimedia

()1

االنكميزية

االصل والتي تتألف في االصل مف شقيف :األوؿ ( )Multiأؼ التعدد ،والشق الثاني
ويشير الى الوسائط الفيزيائية التي تحمل المعمومات كاألشرطة واالقراص،
(ُ )Media
بشكمو المركب ( )Multimediaيشير إلى صنف مف برمجيات الكومبيوتر
والمصطمح
ُ

 .)1ظٙشخ اٌٛعائو اٌّرؼذدج عٕح ِ 1891غ ظٛٙس ( ٟ٘ٚ )CD.ROMػثاسج ػٓ ٔالً ِؼٍِٛاذٟ
٠جّغ ت ٓ١اٌقٛخ ٚاٌقٛسج ٚاٌذشوح ٚاٌث١أاخ اٌّىٔٛح ٌٍٛعائو اٌّرؼذدج ِ ِٓٚقادس ِخرٍفح:
ُ٠الدع دٔ .ؼّ١ح وشٚػ ،اٌذّا٠ح اٌذ١ٌٚح ٌذمٛق اٌّؤٌف ِٓ االعرغالي ػثش ؽثىح األٔرشٔد ،أهشٚدح
دورٛساٖ ،وٍ١ح اٌذمٛق لغُ اٌمأ ْٛاٌؼاَ تجاِؼح اٌجضائش 1تٓ ٛ٠عف تٓ خذج،0211-0212 ،
ؿ.160-161
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والذؼ يوفر المعمومات بأشكاؿ فيزيائية مختمفة كالنص أو الصورة أو الفيديو

والحركة(.)1

وفي الفقو الفرنسي ىناؾ مف يعارض مصطمح الوسائط المتعددة ويرػ العكس ىو
الصحيح ،لِذا اطمق عميو الوسيط المنفرد أو الوحيد ()UNIMEDIA؛ كونو ليس ىناؾ
عدة دعائـ بل دعامة واحدة تستعمل لتثبت عميو عدة ابتكارات غير متجانسة في وقت

واحد( ,)2وفي الفقو العربي ىناؾ مف يطمق عمييا أسـ (مصنف المعمومات المتعددة
االغراض)

()3

مستندا في ذلؾ عمى المياـ التي تؤدييا الوسائط المتعددة وكيفية

استغبلليا ،دوف أؼ اعتبار لتعدد العناصر المكونة ليا.

أما مف الناحية التقنية فيناؾ عدة تعريفات لموسائط المتعددة ،ومف أبرزىا تمؾ التي

عرفيا بأنيا " استخداـ أكثر مف وسيمتيف – النصوص – الصوت – الموسيقى –
الفيديو – الرسوـ الثابتة أو المتحركة-الخ _ ومزجيا بشكل مترابط في إطار منظومي

لعرض وتقديـ محتوػ باستخداـ احدػ لغات البرمجة أو البرامج الجاىزة ،التي تمكف -

المتعمـ -مف التفاعل مع المحتوػ ،وتقديميا مف خبلؿ جياز كومبيوتر"(.)4

يبدو أف ىذا التعريف غير جامع وغير مانع وليس قانونيا ،ألنو ركز عمى(المتعمـ)

فقط وكاف االجدر اف يستخدـ عبارة (المستخدـ لموسائط المتعددة) ،ومف ناحية اخرػ
أكد عمى أف يحصل في الوسائط المتعددة دمج بيف أكثر مف وسيطيف كي تعد وسائط

متعددة فبل يكوف الصوت مع الصورة فقط مف قبيل الوسائط المتعددة.

 .)1الدع :خاٌذ دمحم فشج ،ْٛاٌٛعائو اٌّرؼذدج ت ٓ١اٌرٕظ١ش ٚاٌرطث١ك ،ه ،1اٌى٠ٛد ،داس اٌفالح ٌٍٕؾش
ٚاٌرٛص٠غ ،0222 ،ؿٚ ،101وزٌه :دمحم دغٓ تقٛ١ؿ ٚآخش ،ْٚاٌٛعائو اٌّرؼذدج " ذقُّ١
ٚذطث١ماخ" ،داس اٌ١اصٚس ٞاٌؼٍّ١ح ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ ،ػّاْ – االسدْ ،ه ،0222 ،1ؿ.11
Andre Bertrand, Le droit d'auteur et le droit voisins, Dalloz, Paris, (.0
1999,2eme edition,P829.
https://www.label-emmaus.co/fr/le-droit-dauteur-et-les-droits-voisins-2eme. 21 August 2019. edition-andre-bertrand-20789952/
 . )3عذخاْ ِظٍ َٛتا٘ل ،اٌذّا٠ح اٌمأ١ٔٛح ٌٍّقٕف اٌرمٕ( ٟدساعح ِماسٔح) ،سعاٌح ِاجغر١ش ،وٍ١ح
اٌمأ / ْٛجاِؼح إٌٙش ،0223 ،ٓ٠ؿٚ .32د .ػقّد ػثذ اٌّج١ذ تىش ،دٚس اٌرمٕ١اخ اٌؼٍّ١ح فٟ
ذطٛس اٌؼمذ ،ه ،1داس اٌىرة اٌؼٍّ١ح ،ت١شٚخ – ٌثٕاْ ،0220 ،ؿ.011
 . )2د .ػّش ٚاتشا٘ ُ١اٌؾٛس ،ٜاٌٛعائو اٌّرؼذدج ،داس اٌرؼٍ ُ١اٌجاِؼ ،ٟاالعىٕذس٠ح _ ِقش،0211 ،
ؿ.02
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بينما يعرفيا جانب آخر مف المختصيف في العموـ التقانة بأنيا "دمج لمجموعة

مف األنظمة المختمفة _ الحاسوب فضبل عف المرئيات مف الصوت والصورة والفيديو
واجيزة العرض _ في نظاـ واحد بوضع في متناوؿ االنساف في منزلو أو في مكتبو

لو استعماؿ إمكانيات أجيزة متعددة الخدمات في
مثبل مجموعة أدوات وتقنيات تتيح ُ
نظاـ متكامل يوسع آفاؽ االستخداـ مف بيئة صغيرة محددة الى بيئة متعددة الخدمات
غير مرتبطة بالمكاف مستفيدا مف كل التطورات الحديثة بأسموب سيل ونظاـ عمل
()1

بسيط "

والذؼ يؤاخذ عمى ىذا التعريف انو قد خمط بيف الوسائط المتعددة واحدػ

وسائل استخداميا اال وىي الحاسبة.

ومف جانب آخر ،وىناؾ مف يعرفيا ايضا بأنيا "إدخاؿ النصوص والصوت

معو المستخدـ عف طريق الحاسب أو شاشة التمفاز
والصور في برنامج متكامل يتفاعل ُ
وعندىا يمكف لممستخدـ التجوؿ في البرنامج بالضغط عمى مفتاح أو زر الفأرة او لمس

الشاشة عند نقطة ما"(.)2

يتبيف مف التعريفات اعبله أف الوسائط المتعددة تتألف مف جممة عناصر

()3

كالصوت والصورة الثابتة أو الصور المتحركة والفيديو والرسومات فضبل عف النصوص
في آف واحد أو اجتماع بعض مف ىذه العناصر( ،)4عميو سنوجز في ىذه المكونات

لوسائط المتعددة عمى النحو التالي :

 .1النصوص ( :)Textsىي مجموعة البيانات مكونة مف الحروؼ والرموز يتـ

كتابتيا ومف ثـ تخزينيا بشكل يستطيع الحاسوب قراءتيا ،مثل ))Text file

 .)1الدعِ :شاد ؽٍثا٠ح ٚآخش ،ْٚذطث١ماخ اٌٛعائو اٌّرؼذدج ،ه ،1داس اٌّغ١شج ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ
ٚاٌطثاػح ،ػّاْ _ األسدْ ،0220 ،ؿ .6
ٔ .)0مالً ػٓ ِماي تؼٕٛاْ (ذطث١ماخ اٌٛعائو اٌّرؼذدج ٚاٌ٠ٛة ف ٟاٌرؼٌٍٍ )ُ١ذورٛس خاٌذ ٍِذِ ٟراح
ػٍِٛ ٝلغ جاِؼح اٌٍّه عؼٛد ػٍ ٝاٌشاتو اٌراٌhttp//Faculty.ksu.edu.Sawajdiarabic_ :ٟ
site Doclib3 Ch1.pps. 2019.July.5.
 .)4أمف إٌ ٝرٌه ،ذرطٍة اٌٛعائو اٌّرؼذدج ػٕافش ِاد٠ح وجٙاص داعة آٌِ ٟرطٛس ٍِٚذماذٗ –
اٌىاِ١شاخ١ِ ،ىشٚفٔٛاخ ،الشاؿ ِذِجح ،هاتؼاخ  ...اٌخ٠ .الدع د .عؼذ ػاهف ػثذ اٌّطٍة
دغٕ ،ٟاٌذّا٠ح اٌجٕائ١ح ٌٍّقٕفاخ اٌشلّ١ح ،ه ،1داس اٌفىش اٌجاِؼ ،ٟاالعىٕذس٠ح – ِقش،0218 ،
ؿ.61
 .)2ع١رُ ذٛم١ذٗ فّ١ا تؼذ.
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وتخزف باسـ ثانوؼ ( )TXTأو ) )ASCويتـ رقمنتيا بتحويميا إلى صيغة

( )0.1لغرض التخزيف في ( ،)BITSوىذه النصوص تُدخل إما بواسطة لوحة
المفاتيح( ،)1أو عف طريق الماسح الضوئي ( )Scannerمف خبلؿ برمجة

( )OCRوالتي تُعدؿ الصورة كما تشاء أو ادخاليا كصورة (.(2)(Image
 .2الرسومات (Graphics) :عبارة عف اشكاؿ ىندسية كالمربع والمثمث والدائرة

أو أؼ شكل ىندسي آخر تتـ تحويميا إلى مصنف رقمي بترقيميا إلى ()0.1

وخزنيا في وسائط التخزيف(.)3

 .3الصوت ( :)Voice or Audioوىو احد أىـ عناصر الوسائط المتعددة إذ

باجتماعو مع بقية الوسائط سيعطي تطبيقا ممي از وأكثر فاعمية وفائدة ،حيث يتـ

إدخاؿ الصوت إلى جياز الحاسوب بواسطة ( )Vocoderويتـ تحويمو إلى

ارقاـ ( )0.1ويخزف في اقراص(.)4

ِ
تسجيمو باستخداـ محرر صوت بواسطة
ويتـ إعداد الصوت مف خبلؿ

بعض البرمجيات مف خبلؿ الحاسوب ،وىذه البرمجيات تكوف مزودة بطرؽ
عديدة إلجراء المؤثرات عمى الصوت المسجل كأف تضيف إليو الصدػ أو مزج
عدة اصوات لغرض الوصوؿ إلى الصوت المطموب في الوسائط المتعددة(.)5

لمصوت اىمية كبيرة في الوسائط المتعددة كونو يؤثر بشكل فعاؿ في

عممية التفاعمية التي تتميز بيا الوسائط المتعددة ،فيو يجمب االنتباه ويسيل

الفيـ لدػ المستخدـ كما يعزز الصورة ،والصوت كما اسمفنا يكوف رقميا

ِ .)1ماي تؼٕٛاْ (ِٕ )Introduction to Multimediaؾٛس ػٍ ٝاٌذٌ ً١االٌىرش ٟٔٚاٌراٌ:ٟ
http:www.Ftms.edu.my/imags/Document/MMGD0101. 5/July /2019.
 .)0دمحم دغ ٓ١تقثٛؿ ٚآخشِ ،ْٚشجغ عاتك ،ؿ.19
 .)3د .ػثاط ٔاج ٟدغٓ ،اٌٛعائو اٌّرؼذدج ف ٟاالػالَ االٌىرش ،ٟٔٚه ،1داس ففاء ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ،
ػّاْ – االسدْ ،0216 ،ؿ.121
 )2دمحم دغ ٓ١تقثٛؿ ٚآخشِ ،ْٚشجغ عاتك ،ؿ.11
ِ )1شاد ؽٍثا٠حِ ،شجغ عاتك ،ؿ.00-01
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()Digital

()1

والذؼ ينتج عند اخذ العينات مف الصوت التماثمي ()Analog

()2

وتسجيميا في جياز رقمي(.)3

 .4الصور ( :)Imagesوتشمل الخرائط والصور الفوتوغرافية والرسومات وغيرىا،

التي قد تكوف ممونة أو اسود وابيض( ,)4ىذه الصور تُضاؼ مف مصادر
خارجية مثل الكتب والمجبلت وغيرىا مف المراجع باستخداـ الماسح الضوئي

( )Scannerثـ معالجة الصورة بواسطة البرامج المتوفرة في الحاسوب وتتـ
ذلؾ بدقة ووضوح عاليف(.)5

 .5الرسوـ المتحركة ( :)Animatorوىي عبارة عف أشكاؿ تُعرض وراء بعضيا
بشكل متتابع لتعطي في النياية احساس بالحركة عمى الشاشة ،وتعد حركة
الرسوـ عممية وىمية ،فالرسوـ المتحركة سمسمة صور ثابتة يتـ عرضيا في

تعاُقب زمني يؤدؼ إلى وىـ الحركة ،وىي كالعناصر األخرػ تضيف عمى

الوسائط المتعددة الحيوية وتزيد في قوة العرض ،وىذه الرسوـ يمكف أف تكوف
بسيطة مثل تحريؾ النص في الدخوؿ إلى الشاشة والخروج منيا ،وقد تكوف

معقدة كما ىي في االلعاب وافبلـ الكارتوف(.)6

 .6الفيديو ( :)Videoويحمل ىذا العنصر تطبيقات مختمفة منيا الصور المتحركة
سالفة الذكر المتزامنة مع الصوت والتي تعرض عمى شكل فيمـ( ،)7ويتـ رقمنة

 )1ذى ْٛاٌّؼٍِٛاخ اٌّخضٔح ٚاٌّغجٍح ٚفك ٘زا إٌظاَ ِرّ١ضج تذلح وث١شج ف ٟاالعرشجاعٌ ،زٌه
٠غرخذَ ٘ز ا إٌظاَ ف ٟذغج ً١اٌث١أاخ إٌق١ح ٚالعّ١ا اٌّقٕفاخ االدت١ح ٚاٌؼٍّ١ح ٚغ١ش٘ا ،د١س ٠رُ
اٌرؼث١ش ػٓ وً جضئ١ح ف ٟاٌث١أاخ تذلح ػاٌ١ح٠ .الدع :د .ع١ذ دغة هللا ،األلشاؿ اٌٍّ١ضسجِ ،جٍح
اٌّىرثاخ ٚاٌّؼٍِٛاخ ،اٌغٕح  ،12اٌؼذد  ،1وأ ْٛاالٚي  ،1882داس اٌّش٠خ ٌٕذْ – تش٠طأ١ا ،ؿ.9
 .)0ذرّ١ض اٌّؼٍِٛاخ اٌّغجٍح ٚفك ٘زا إٌظاَ تاٌرراتغ ٚاالذقاي واٌّٛع١مٚ ٝاألفٛاخ ٚغ١ش٘ا ِٓ
إٌقٛؿ ٚاٌقٛس٠ٚ ،فنً اعرخذاِٗ ف ٟذخض ٓ٠اٌقٛس ٚاٌخشائو ٚاالؽىاي٠ .الدع :د .ع١ذ دغة
هللاِ ،شجغ عاتك ،ؿ.9
 .)3د .دغٕ ٓ١ؽف١ك ،اٌرقّ ُ١اٌجشاف١ى ٟف ٟاٌٛعائو اٌّرؼذدج ،داس فىش ٚفٓ ٌٍطثاػح ٚإٌؾش ،اٌما٘شج
_ ِقش ،0229 ،ؿ.93
 .)2دمحم دغ ٓ١تقثٛؿ ٚاخشِ ،ْٚشجغ عاتك ،ؿ.19
 .)1الدعِ :شاد ؽٍثا٠حِ ،شجغ عاتك ،ؿ.00-01
 .)6الدع :دغٕ ٓ١ؽف١كِ ،شجغ عاتك ،ؿ.121
 .)1الدعِ :شاد ؽٍثا٠حِ ،شجغ عاتك ،ؿ.00
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الفيديو لتحويمو إلى تتابعات مختمفة ،وعندما يصبح لتتابعات الفيديو العناويف

المطموبة كافة واالنتقاالت مف مشيد إلى مشيد يجرؼ ضغط الفمـ اكثر
استعدادا لعرضو مف قرص متراص( )CD.ROMأو تخزينو عمى وسائط

التخزيف االخرػ(.)1

الفرع الثاني

المفهوم القانوني لموسائط المتعددة
فضبل عف عدـ ورود الوسائط المتعددة ضمف المصنفات المحمية بموجب المادة

( )2مف قانوف حماية حقوؽ المؤلف العراقي رقـ ( )3لسنة  1971المعدؿ ،ليذا
اعترضت تعريفيا مف الناحية القانونية عدة عقبات وصعوبات منيا:

أ .عدـ ورود الوسائط المتعددة ضمف قائمة المصنفات المشمولة بالحماية في المادة

( )2وىذا ما ُيثير التساؤؿ اآلتي :ىل استبعد المشرع ىذا النوع مف المصنفات مف
الحماية؟ أو باإلمكاف امتداد الحماية إليو رغـ عدـ ذكره ضمف المصنفات المشمولة
بالحماية؟

ب .حداثة المصنف وعدـ استق ارره مف الناحية التقنية تبعا لمتطور التكنولوجي المستمر
حيث تتطور وتزداد خصائصو ووظائفو مع التطور التكنموجي ىذا مف ناحية ،ومف

ناحية أُخرػ أف الوسائط المتعددة تشبو وتقترب الى حد ما مف المصنفات الرقمية

األخرػ المحمية قانونا وىذا ما يجعل مف الصعوبة وضع حد فاصل بينو وبيف تمؾ

المصنفات القريبة منيا.

نرػ أف عدـ ذكر مصنف الوسائط المتعددة ضمف تعداد المادة ( )2مف قانوف

حماية حقوؽ المؤلف ال يعني استبعاده ،وذلؾ ألف عبارة المادة قد ذكرت وعددت ىذه

المصنفات عمى سبيل التمثيل وليس الحصر ،وىذا ما يستفاد مف عبارة المادة الثانية
بقوليا (وبشكل خاص ما يأتي) التي تعني عمى األقل المصنفات اآلتية حيث تبيف بأف

المصنفات األخرػ غير المذكورة في ىذه المادة تكوف مشمولة بالحماية القانونية مف
 .)1الدع :دّذ دغ ٓ١تقثٛؿِ ،شجغ عاتك ،ؿ.18
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باب مفيوـ الموافقة لعبارة النص( ،)1أما قانوف حق المؤلف والحقوؽ المجاورة لو في

إقميـ كوردستاف رقـ( )17لسنة  2112لـ تحدد المصنفات المشمولة بحماية ىذا القانوف

عمى سبيل المثاؿ ،وىذا ما يمكف مبلحظتو مف خبلؿ نص الفقرة األولى مف المادة ()3
بػقولو "تعد المصنفات اآلتية مشمولة بالحماية...2...1.الخ" ،وبيذا نرػ أنو لـ ِ
يأت
بنص فيو مرونة يتسع لشموؿ المصنفات الرقمية التي افرزتيا البيئة الرقمية منيا

المحتوػ اإلبداعي لموسائط المتعددة ،وىذا ما يؤخذ عمى ىذا القانوف عمما أف القانوف قد
ِ
عميو نقترح تعديل نص
صدر حديثا بعد ظيور الشبكة المعموماتية في العراؽ،

المادة( )3بما يأتي (( تتمتع بالحماية المقررة وفق أحكاـ ىذا القانوف كل مصنف مبتكر
وبوجو خاص المصنفات التالية )).

ومف ناحية أخرػ إف الحقوؽ جميعيا سواء أكانت مادية أـ معنوية محمية قانونا

ولو لـ يرد ذكرىا بشكل صريح ومباشر في النصوص القانونية؛ ألف االصل أال يضر

احد بغيره مف افراد المجتمع ،وليس ألحد أف يثرؼ عمى حساب اآلخر دوف موافقتو أو

دوف سند قانوني مشروع( ،)2عميو يمكف القوؿ بأف عدـ ورود الوسائط المتعددة ضمف

المصنفات المحمية في المادة ( )2مف قانوف حماية حق المؤلف العراقي ليس استبعادا

ليا مف الحماية .

فضبل عف عدـ ذكر الوسائط المتعددة ضمف التعداد التشريعي لممصنفات

المشمولة بالحماية فإننا لـ نر ليا تعريفا ال في التشريع العراقي وال في التشريعات

العربية األخرػ عدا ما جاء في المادة( )2مف المرسوـ التنفيذؼ الجزائرؼ المرقـ (-98
 )257في 25آب 1998الخاص بضبط شروط وكيفية إقامة خدمات االنترنت
واستغبلليا والذؼ عرفو بشكل غير مباشر بقولو "خدمة واب خدمة تفاعمية لبلطبلع أو

احتواء صفحات متعددة الوسائط ( Multimediaنصوص ،رسوـ بيانية ،صوت أو

 .)1فِ ٟف َٛٙاٌّٛافمح الدع :دِ .قطف ٝاتشا٘ ُ١اٌضٌّ ،ٟافٛي اٌفمٗ فٔ ٟغ١جٗ اٌجذ٠ذ ،ه ،03داس
االدغاْ ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ ،اٌما٘شجِ-قش ،0212 ،ؿِٚ 261ا تؼذ٘ا.
 .)0د .عٍّ١اْ ِشلظِ ،ذامشاخ ف ٟاألششاء ػٍ ٝدغاب اٌغ١ش ف ٟذمٕٕ١اخ اٌثالد اٌؼشت١ح ،اٌمغُ األٚي
األدىاَ اٌؼاِحِ ،ؼٙذ اٌذساعاخ اٌؼشت١ح اٌؼاٌ١ح ٌجاِؼح اٌذٚي اٌؼشت١ح ،1861 ،ؿ ِٚ 0ا تؼذ٘ا.Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

074

التجسيد االبداعي للوسائط المتعددة

صورة) موصولة بينيا عف طريق صبلت تسمى نصوص متعددة "Hypertexte؛

ويعود ذلؾ إلى حداثة الموضوع وتأخر تمؾ البمداف مف الجانب التقني.

عميو نحاوؿ أف نشير إلى بعض التعريفات التشريعية لموسائط المتعددة في الدوؿ
()1

المتقدمة الغربية السيما التشريع الفرنسي

ولو كاف في مياديف اخرػ خارج مجاؿ

الممكية الفكرية ،التي قد يكوف ذكرىا بصفة عرضية تبعا لحاجات قطاعية محددة(.)2

وبالرجوع الى القانوف الفرنسي نجد أف ىناؾ مف النصوص الرسمية النادرة التي

تطرقت إلى تعريف الوسائط المتعددة كالمرسوـ التنفيذؼ لمقانوف رقـ ()546 -92
الصادر في  21حزيراف  1992الخاص باإليداع القانوني لممصنفات والوثائق محل
اإلبداع( ،)3وذكرت في المادة ( )1مف ضمف تمؾ الوثائق والمصنفات الوسائط المتعددة
كونيا مف الوثائق الخاضعة لئليداع القانوني بصفة الزامية ،وكذلؾ في الفقرة الثانية مف

المادة( )4منيا مف القانوف نفسو ،ثـ صدر المرسوـ التنفيذؼ رقـ ( )1429-93في
 31كانوف االوؿ  1993وبينت الفقرة األولى مف المادة ( )21المقصود بالوسائط
المتعددة بقوليا "يقصد بوثيقة الوسائط المتعددة بمفيوـ الفقرة الثامنة مف المادة الرابعة

مف القانوف  21حزيراف  1992كل وثيقة تتضمف دعامتيف أو دعامات مشار الييا في

الفصوؿ السابقة أو تجمع عمى نفس الدعامة وثيقتيف او عدة وثائق تكوف خاضعة

لئليداع "(.)4

ثـ اضافت الفقرة الثانية مف المادة نفسيا بأف "وثائق الوسائط المتعددة أيا كاف

دعامتيا وطريقة إنتاجيا التقني أو نشرىا أو توزيعيا ُيمزـ إيداعيا لدػ المكتبة الوطنية
الفرنسية منذ أف توضع تحت تصرؼ الجميور".
 .)4اٌّادج ( ِٓ )01اٌّشع َٛسلُ ( )1208-83اٌقادس ف 31 ٟوأ ْٛاألٚي  1883خاؿ ترؼذً٠
ٔظاَ اإل٠ذاع اٌمأ.ٟٔٛ
ُ٠ .)7الدع٠ :ذ ٝ١دمحم دغ ٓ١ساؽذ اٌؾؼ١ث ،ٟاٌذّا٠ح اٌمأ١ٔٛح ٌذمٛق اٌٍّى١ح اٌفىش٠ح ف ٟإٌطاق اٌشلّٟ
ٚاٌرمٍ١ذٚ ٞفك لأ ٟٔٛدك اٌّؤٌف اٌٚ ّٟٕ١اٌّغشت( ٟدساعح ِماسٔح) ،أهشٚدح دورٛساٖ ،جاِؼح دمحم
اٌخاِظ وٍ١ح اٌؼٍ َٛاٌمأ١ٔٛح االجرّاػ١حٚ ،جذج ،0211-0212 ،ؿ.62
)3
. Loi n 92 -546 du 20 Juin 1992, relative au depot legal, JO 23 Juin 1992.
)2
. Artical (21 alinea 1) du Decret n93 -1429, du 31 Decembere 1993, relative
au depot legal, JO 1er Janvier 1994.
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يبلحع عمى ىذا التعريف أنو مبيـ ولـ ِ
يعط مفيوما واضحا عف الوسائط المتعددة
ُ
فضبل عف أنو خمط الدعامة الحاممة لمحتوػ الوسائط المتعددة مع الوسائط المتعددة

نفسيا رغـ وجود فرؽ كبير فيما بينيما ،وبعد أربعة أشير مف ذلؾ صدر القرار في /2

مارس 1994 /الخاص بمصطمحات االتصاالت( ،)1والتي حاولت فييا الييئة المصدرة
اعطتو مرادفا وجعمتو
لمقرار أف توضح المقصود بمصطمح الوسائط المتعددة حيث
ُ
(متعدد األنماط) أؼ جمع عدة انماط لعرض وتمثيل البيانات كالنصوص والصور
أنو لـ يكف وافيا في تحديد معالـ الوسائط
واألصواتُ ,نبلحع عمى ىذا التعريف ُ
المتعددة ،وقد يعود ذلؾ إلى اف ىذه التفسيرات والتوضيحات لـ تكف في المجاؿ
القانوني لمممكية الفكرية وكانت بشكل عرضي ليس ذا قيمة قانونية بل عمى سبيل

االستدالؿ فحسب( ،)2أؼ أنو تناوؿ الوسائط المتعددة مف الناحية التقنية البحتة بوصفيا

إحدػ الدعامات االلكترونية والتي يمكف بواسطتيا بث المعمومات المتنوعة في وقت
واحد ،وىي الصوت والصور المتحركة والثابتة والنصوص وغيرىا ،أؼ لـ ِ
يأت بشيء
جديد مف الناحية القانونية السيما بياف طبيعتيا او خصائصيا كمبتكر محمي .

في مواجية القصور التشريعي في بياف مفيوـ مصنف الوسائط المتعددة حاوؿ الفقو

وضع تعريف لموسائط المتعددة حيث سمؾ في ذلؾ سبيأتيف أال وىما إما محاولة وضع

مفيوـ خاص بالوسائط المتعددة بوصفيا مصنفا مستقبل عف بقية المصنفات الرقمية

الموجودة واضافتيا الى المصنفات الموجودة التي اوردتيا قوانيف حماية حقوؽ الممكية

الفكرية ،أو إلحاقيا بإحدػ المصنفات الرقمية الموجودة والواردة في قوانيف حماية حقوؽ
الممكية الفكرية بوصفيا تندرج ضمف إحدػ تمؾ المصنفات وتطبق نظاميا القانوني

عمييا(.)3

)1

. Arrete du 02 mars 1994, JO, n 68, 22 mars 1994, p.4347.
.Rapport de la commission sur les aspects juridiques des oeuvres
multimedias, op. cit.p.13.
3).
EISA REMOND, Droit d'auteur et technologies numeriques, Soutenue
pour obtenir le grade de docteur en droit 15 decembre 2006, UNIVERSITE
DE PARIS VIII- VENCENNES, Saint –Denis UFR Pouvoir, administration,
echanges. P.130.
(2
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ففي كمتا الطريقتيف فإف إعطاء تعريف لممصنف المتعدد الوسائط يكوف ذا أىمية

بدرجة مف العمومية عمى أف يتضمف العناصر األساسية والمميزة ال ُبػ َّػداع المصنف
المتعدد الوسائط دوف الخوض في التفصيبلت والتوضيحات الكثيرة التي قد تمس
استقرار المفيوـ القانوني ،كونو معرضا إلى التطور والتقدـ المستمريف ال سيما في ظل
الثورة الرقمية في المجاؿ التكنولوجي الذؼ قد يجبر المشرع في تغيير التعريف القانوني

كي يكوف مبلئما مع التطورات الحاصمة والذؼ يؤدؼ إلى عدـ االستقرار في المفاىيـ

القانونية.

ومف المحاوالت الفقيية لتعريف الوسائط المتعددة نجد المحاولة التي قدميا االستاذ

( )Pierre _ Yves GUTIERوالذؼ يرػ بأف الوسائط المتعددة " عبارة عف إبداع
معقد ومركب يجمع بعد وضعو في ىيئة معينة بواسطة الحاسوب مجموعة مف

النصوص والصور الثابتة أو المتحركة والموسيقى المتاحة عف طريق القرص المضغوط
أو بواسطة الشبكة الرقمية الذؼ يمزمو وجود وسيمة مناسبة وىي االقراص المضغوطة

والشاشة والمودـ واالسبلؾ فضبل عف برامج الحاسوب الخاصة باإلبحار في

الشبكات"(.)1

رغـ أف التعريف قد ركز عمى كثير مف الجوانب الميمة لموسائط المتعددة مف حيث

أنو قد أغفل إحدػ أىـ
العناصر المكونة ليا ،والوسائل البلزمة الستعماليا وتركيبيا ،إال ُ
خصائصو المميزة ليا عف غيرىا مف المصنفات المشابية ليا أال وىي (التفاعمية)
بوصفيا عنصر ميـ واساسي لموسائط المتعددة ويعطي المرونة لممستخدـ في اإلبحار

في محتوياتيا بواسطة الوسائل المادية لمحاسوب كالماوس (الفأرة) أو لوحة المفاتيح
...الخ.

كما عرفو االستاذ ( )Sirinelliواالستاذ ( )Gilles Verckenبأنو " اجتماع عمى

دعامة رقمية واحدة أو بمناسبة االطبلع عمى عناصر مف انواع مختمفة مف العناصر
التالية وخصوصا – االصوات –النصوص – الصور المتحركة أو الثابتة – برامج
)1

. P-Y. GAUTIER, Les oeuvres multimedia en droit francais, RIDA, Avril
1994, p.93.
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الحاسوب تكوف فييا الييكمة والدخوؿ منظمة ببرنامج حاسوب ،يسمح بالتفاعمية والذؼ

صمـ ليكوف لو ىوية خاصة مختمفة عف تمؾ الناتجة عف مجرد اجتماع العناصر التي
تكونو"(.)1

المطمب الثاني

توافر الشروط الشكمية لمصنف الوسائط المتعددة

ال يكفي لحماية المحتوػ اإلبداعي في الوسائط المتعددة أف يكوف ىناؾ إبداع

لوحده بل ال ُبػ َّػد أف يقترف بذلؾ التعبير عف ىذا اإلبداع باألسموب والطريقة التي تتناسب
مع ىذا اإلبداع بعد اكتماؿ عناصره الموضوعية ،ووفق الوسائل الحديثة التي فرضيا
التطور التقني في مجاؿ المصنفات الرقمية ،فالخمق الذىني الذؼ يقدمو المؤلف

(المؤلف الطبيعي) مستقل تماما عف الشكل الذؼ يظير مف خبللو.

فضبل عف ذلؾ ظيرت في اآلونة األخيرة فكرة جديدة تضاؼ إلى الشروط التي

تقع خارج المجيود الذىني المتميز (اإلبداع) ،والتي تبرر منح الحماية عمى أساسو

لمشخص الذؼ قاـ بو ،أال وىو الماؿ والجيود المبذولة مف قبل الشخص سواء كاف

طبيعيا أـ معنويا ىل تمنحو صفة المؤلف؟ وبالتالي ىذا الجيود واألمواؿ تعد شرطا
لمنح صاحبو الحماية القانونية التي يتمتع بيا المؤلف الطبيعي ,ثـ أف لكل مجتمع قيما
اجتماعية عميا ال يمكف خرقيا وكذلؾ قواعد قانونية منبثقة عف تمؾ القيـ العميا بحيث

يكوف مف ثوابت المجتمع فيل يحمي القانوف اإلبداعات الذىنية التي ال تكوف مخالفة
لتمؾ القيـ والقواعد القانونية؟ ىذا ما سنحاوؿ أف نوضحو في االفرع اآلتية:
الفرع األول

التجسيد المحسوس (اإلظهار المحسوس لمنشاط اإلبداعي)

)1

. Pierre SIRINELLI et Gilles VERCKEN, Le regime jurdique et la gestion
des oeuvres multimedia, etude CERDI –ART 3000, realisee pour le ministere
de la culture et de la communication, cite in Aspects juridiques des oeuvres
multimedias, Judith ANDRES et P. SIRINELLI ,16 Juin 2003, etude Centre
d'etudes et de recherches en droit de l'immatteriel (CERDI) pour le compte
du Ministere de la culture et de la communication, p.10
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نتناوؿ في ىذا المطمب اإلظيار المحسوس كشرط لمنح الحماية لممصنفات

الفكرية ،ومف ثـ نعرج إلى إظيار الوسائط المتعددة إلى عالـ المحسوس وذلؾ في
الفرعيف اآلتييف:

المقصد األول
ِ
بوصفه شرطاً لحماية المصنف
التجسيد المحسوس

إذا كاف االبتكار مف أىـ الشروط إلسباغ الحماية القانونية عمى المصنفات ،غير
أنو ال بد أف يخرج ىذا االبتكار مف عالـ الخياؿ والفكر إلى عالـ الوجود بشكل ُيمكف
إدراكو واإلحساس بو مف ِقبل اآلخريف ،لِذا فإف بقاء االفكار التي تتسـ باألصالة داخل
نفس اإلنساف ال يناؿ مف الحماية نصيب ما لـ تظير إلى الوجود المحسوس بإحدػ

وسائل التعبير عف النشاط الفكرؼ اإلبداعي( ،)1وىذا ما ُيطمق عميو التجسيد المادؼ
ِ
عميو ال ُبػ َّػد مف تثبيت االفكار المبتكرة والتعبير عنيا
لممصنف (تثبيت المصنف)،
لو ،فقد يقع
بواسطة قالب ممموس أيا كانت طريقة أو أسموب التعبير والشكل المتخذ ُ
التعبير بصورة كتابة عمى الورؽ أو الرسـ أو النحت أو التصوير أو بالمشافية أو مف
خبلؿ أؼ وسيط يضمف ثبات المصنف بشكل يضمف استق ارره ودو ِ
امو ،سواء اتصل
التعبير بالمخاطب مباشرة أو بطريقة غير مباشرة كاستخداـ جياز مف شأنو السماح

لآلخريف بإدراؾ المصنف كاستخداـ جياز الفيديو لمشاىدة حفمة موسيقية.

جممة القوؿ :إف االفكار المجردة ال تكوف محبل لمحماية القانونية قبل أف تظير

بأحد مظاىر التعبير ،عميو يذىب البعض إلى أف الفكرة إذا أُفرغت في قالب وتجسدت
بإحدػ وسائل التعبير وكاف فييا قدر مف اإلبداع ستكوف الطريقة أو الوسيمة التي تـ
()2

التعبير بيا عف ىذا الفكر محبل لمحماية القانونية

أؼ بمعنى تـ الفصل بيف الفكرة

والتعبير عنو ،وىذا المبدأ ظير ألوؿ مرة في حكـ المحكمة االمريكية العميا في عاـ
 .)4د .سِناْ ات ٛاٌغؼٛد ،اٌٛع١و ف ٟؽشح ِمذِح اٌمأ ْٛاٌّذٔٚ ٟاٌّذخً إٌ ٝاٌمأٚ ْٛتخافح
اٌّقشٚ ٞاٌٍثٕأ ،ٟإٌظش٠ح اٌؼاِح ٌٍذك ،ه ،0ض ،0داس اٌجاِؼ١ح اٌجذ٠ذج ،ت١شٚخٌ -ثٕاْ،1893،
ؿ .116
 .)7د .أِ ٓ١ػٍ ٟأػضاْ ،اٌذّا٠ح اٌجٕائ١ح ٌٍرجاسج االٌىرش١ٔٚح (دساعح ِماسٔح) ،أهشٚدح دورٛساٖ ،وٍ١ح
اٌذمٛق ،جاِؼح ػ ٓ١اٌؾّظ ،0221،ؿ 312ف٘ ٟاِؼ سلُ (.)1
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 1881في قضية( )Baker v. Seldenالشييرة( ،)1فالتعبير ىو الرداء المادؼ

لؤلفكار ،إذ نجد مثبل الكممة ىي رداء المصنفات االدبية ،والصوت ىو رداء المصنفات
الموسيقية ،والشكل ىو رداء المصنفات الفنية ،عمما أف طريقة التعبير ليست موضع

اعتبار بقدر خروج الفكرة إلى عالـ الوجود( ،)2ألف حماية االفكار ستفرض عائقا كبي ار

اماـ انتشار المعرفة وتطورىا ،وال يشترط في االسموب التعبيرؼ أف يكوف عمى درجة
معينة مف الرقي أو الجودة أو الجمالية كي يكوف جدي ار بالحماية بل مجرد أف يكوف

وينسب إلى المؤلف(.)3
مألوفا بإمكاف اآلخريف إدراؾ المصنف ُ
وانطبلقا مما اسمفنا أف الحكمة مف الوجود المحسوس ىو أف يستشعر اآلخريف
بالمصنف سواء أكاف بالسمع أو النظر أو الممس ،ويعد مف وجية نظر بعض الفقو

()4

أف التعبير المحسوس افضل وأدؽ مف التعبير المادؼ الممموس؛ عمى اعتبار أف االخير
يستبعد الحماية القانونية المقررة عف الفئة ليس بقميل مف المصنفات التي تتـ عف طريق

ٚ .)4ذرٍخـ ٚلائغ اٌمن١ح ف ٟأٔٗ لاَ ؽخـ ٠ذػ( ٝعٍ١ذْ) ترأٌ١ف وراب دٛي هش٠مح ِٓ ٔٛع خاؿ
ف ٟاٌّذاعثحٚ ،ت ٓ١ف ٟاٌىراب أُ٘ أعظ إٌظاَ اٌّذاعث ٟاٌزٚ ٞمؼٗ ،وّا أدسض ف ٟاٌىراب ِالدك
ذذر ٞٛػٍّٔ ٝارض فاسغح ذرنّٓ لٛاػذ ٚأعظ إٌظاَ اٌزٚ ٞمؼٗ ِٓٚ ،شُ لاَ ؽخـ آخش ُ٠ذػٝ
(ت١ىش) تاعرخذاَ هش٠مح ِؾاتٙح ٌطش٠مح (عٍ١ذْ) وّا اعرخذَ اٌمٛاػذ ٔفغٙا اٌّغرخذِح فِ ٟالدمٗ ٌٛٚ
ترشذ١ة ِخرٍف.
ً
ٚػٍ ٝإشش رٌه سفغ (عٍ١ذْ) دػٛاٖ ِذػ١ا اػرذاء (ت١ىش)ػٍ ٝدمٛق اٌّؤٌف اٌخافح تٗ ف ٟوراتٗ،
ػٍ ٝاػرثاس أْ ت١ىش ٔفظ إٌظاَ ٔفغٗ اٌز ٞؽشدٗ ف ٟوراتٗٚ ،اْ ٌٗ دمٛلا ً دقش٠ح ػٍ ،ٗ١ػٍ ٝاػرثاس
أْ اٌّالدك ٘ ٟجضء ِٓ اٌىراب ٚذغش ٞػٍٙ١ا اٌذّا٠ح ٔفغٙا إٌّّٛدح ٌٍىراب.
ٚػٍ ٝأششٖ أٚمذد اٌّذىّح ف ٟلشاس٘ا تأْ اٌّقٕف اٌزٛ٠ ٞمغ ٌؾشح ٔظاَ ِذاعث٠ ٟغرذك
تال ؽه دّا٠ح دك اٌّؤٌفٌٚ ،ىٓ تاػرثاسٖ وراتا ً ٕ٠مً ِؼٍِٛاخ ػٓ ٘زا إٌظاَ ٚؽشدا ً ِفقالً ػٓ ٘زا
اٌفٓ د١س ٕ٘ان فشق وث١ش ت ٓ١اٌىراب ٚت ٓ١اٌفٓ اٌز٠ ٞرنّٕٗ ٘زا اٌىرة ،ػٍ ٗ١أرٙد اٌّذىّح إٌ ٝأْ
اعرخذاَ إٌّارض اٌفاسغح ف ٟذطث١ك إٌظاَ اٌّذاعث١ٌ ٟغد ِغأٌح ذذّ ٝتذك اٌّؤٌفٔ .مالً د .إٙ٠اب
ػثذ إٌّؼُ سمٛاِْ ،شجغ عاتك ،ؿ.189
 .)7د .فاسٚق ػٍ ٟاٌذفٕاِٛ ،ٞٚعٛػح لأ ْٛاٌىِٛثٛ١ذش ٔٚظُ اٌّؼٍِٛاخ-اٌىراب االٚي (لأْٛ
اٌثشِج١اخ)  -دساعح ِؼّمح ف ٟاالدىاَ اٌمأ١ٔٛح ٌثشِج١اخ اٌىِٛثٛ١ذش ،ه ،1داس اٌىراب اٌذذ٠س،
 ،0221ؿٚ ،131د .أت ٛاٌ١ض٠ذ ػٍ ٟاٌّر١د ،اٌذمٛق ػٍ ٝاٌّقٕفاخ األدت١ح ٚاٌفٕ١ح ٚاٌؼٍّ١حِٕ ،ؾأج
اٌّؼاسف ،اإلعىٕذس٠حِ-قش ،1861ؿ.38
 .)4د .جّاي ٘اس ،ْٚاٌذّا٠ح اٌّذٔ١ح ٌٍذك االدتٌٍّ ٟؤٌف ف ٟاٌرؾش٠غ االسدٔ( ٟدساعح ِماسٔح) ،ه،1
داس اٌصمافح ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ ،ػّاْ-االسدْ ،0226،ؿ.131-132
 .)0د .ع ً١ٙدغ ٓ١اٌفرال ،ٞٚدمٛق اٌّؤٌف اٌّؼٕ٠ٛح ف ٟاٌمأ ْٛاٌؼشال – ٟدساعح ِماسٔح ،داس
اٌذش٠ح ٌٍطثاػح ،تغذاد ،1819 ،ؿ.161
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االداء العمني ،كالتبلوة العمنية لمقرآف الكريـ ليس ليا وجود ممموس( ،)1فضبل عف ذلؾ

إف تعبير الوجود المحسوس يتفق مع ما عميو العمل عمى المستوػ الدولي في تحديد

معنى التعبير عف المصنف ،حيث عرفتو المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ()Wipo

بأنو ((الطريقة التي تسمح بإدراؾ أؼ مصنف حسيا أو عقميا بما ذلؾ التمثيل أو االداء

أو التبلوة أو التثبيت المادؼ أو أية طريقة أخرػ مناسبة))(.)2

أما عمى مستوػ االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوؽ الممكية الفكرية نرػ أف

اتفاقية (برف) نصت في المادة( )2/2عمى أنو" :تختص ،مع ذلؾ ،تشريعات دوؿ
االتحاد بحق القضاء بأف المصنفات األدبية والفنية أو مجموعة أو أكثر منيا ال تتمتع

بالحماية طالما أنيا لـ تتخذ شكبل ماديا معينا"( ،)3أؼ أنيا لـ تحدد شروطا لحماية
المصنفات عمى اختبلؼ أنواعيا وانما تركت ذلؾ التشريعات الداخمية لمدوؿ لتحديد ذلؾ
الوسيمة ،فضبل عف إنيا سمحت لمقوانيف أف لمدوؿ أف ترفض حماية المصنفات في
حاؿ عدـ أتخاذىا شكبل ماديا معينا أؼ أنيا ركزت عمى المعيار الشكمي دوف المعيار

الموضوعي الذؼ لـ تشر إلييا أصبل ,والحكـ نفسو بالنسبة لبلتفاقية العربية لحماية

حقوؽ المؤلف ،فيي تحمي المصنفات ميما كانت طريقة التعبير عنيا ،إذ نصت الفقرة

(أ) مف المادة ( )1منيا عمى أنو "يتمتع بالحماية مؤلفو المصنفات المبتكرة في اآلداب

والفنوف والعموـ آيا كانت قيمة ىذه المصنفات أو نوعيا أو الغرض مف تأليفيا أو طريقة

التعبير المستعممة فييا"(.)4

اما عمى مستوػ القوانيف الداخمية فإف شرط التعبير عف االبتكار أمر أكدت

عميو معظـ القوانيف الخاصة بحماية حقوؽ المؤلف ،إذ نصت المادة ( )2مف القانوف

 .)4أال أْ لأ ْٛدّا٠ح دك اٌّؤٌف اٌؼشال ٟلذ ِٕخ اٌذّا٠ح ٌٍّقٕفاخ ذٍُم ٝؽفا٘ا ً ِٕٙٚا اٌرالٚج اٌؼٍٕ١ح
ٌٍمشآْ ٚرٌه ف ٟاٌفمشج ( ِٓ )11اٌّادج اٌصأ١ح.
 .)7د .دمحم عاِ ٟػثذ اٌقادق ،اٌٛج١ض ف ٟدمٛق اٌٍّى١ح اٌفىش٠ح ،دساعح ألدىاَ لأ ْٛدّا٠ح دمٛق
اٌٍّى١ح اٌفىش٠ح اٌّقش ٞسلُ (ٌ )90غٕح ،0220وٍ١ح اٌذمٛق ،جاِؼح اٌما٘شجِ( ،ذامشاخ)،
ؿ.12-13
 .)4إٌغخح اٌؼشت١ح ِرادح ػٍ ٝاٌذٌ ً١االٌىرش ٟٔٚا٢ذٟ
. https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/berne/index.html
ِ .)0راح ػٍ ٝاٌذٌ ً١االٌىرش ٟٔٚا٢ذ:ٟ
. http://www.ecipit.org.eg/Arabic/pdf/low_model1.pdf
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العراقي عمى أنو "تشمل ىذه الحماية المصنفات المعبر عنيا بطريق الكتابة أو الصوت

أو الرسـ أو التصوير أو الحركة" ،مما يعني أف القانوف العراقي ال يحمي مجرد االفكار

دوف التعبير عنيا( ،)1بل ينبغي أف تظير ىذه االفكار بأحد وسائل التعبير كي تشمميا

الحماية القانونية ،أما في إطار القواعد العامة في القانوف المدني وفي مجاؿ االلتزامات
االرادية فقد أجاز أف يتـ التعامل عمى شيء مستقبمي كمحل لبللتزاـ في حاؿ ما إذا

كاف ىذا الشيء قاببل لموجود أو قاببل لمتعيف نافيا لجيالة والغرر إذ نصت المادة

( )129مف قانونا المدني عمى أنو "يجوز أف يكوف محل االلتزاـ معدوما وقت التعاقد
إذا كاف ممكف الحصوؿ في المستقبل وعيف تعينا نافيا لمجيالة" ،فإذا لـ تخرج االفكار

إلى واقع المحسوس كيف يمكف التعامل معيا أو حمايتيا قانونا ،فالقانوف ال يمكف أف
يحمي معدوما أو غير محسوس بو ،لكف ىذه القاعدة ال يمكف األخذ بيا لمنح الحماية
عمى المصنفات الفكرية قبل أف تتثبت في الواقع المحسوس؛ لِذا فإف القواعد الخاصة
في قوانيف الممكية الفكرية قد خالفت القاعدة العامة أعبله.

وفيما يتعمق بالتشريعات المقارنة ،فنجد أف القانوف المصرؼ لـ ينص بشكل

صريح عمى شرط التعبير عف المصنف كي يكوف محميا قانونا ،غير أف ذلؾ ال يعني
عدـ اشتراطو التعبير عف االبتكار ،فيو أمر ال غنى عنو لخروج المصنف إلى عالـ

الوجود المحسوس؛ إذ إف المشرع عندما عرؼ المصنف نص عمى (أيا كاف طريقة

التعبير عنو) ،وإلسباغ الحماية القانونية عمى حق المؤلف ال ُبػ َّػد مف التعبير عف ىذا
االبتكار( ،)2وكذلؾ نص المشرع االردني في المادة (/3ب) عمى أف "تشمل ىذه
الحماية المصنفات التي يكوف مظير التعبير عنيا الكتابة أو الصوت أو الرسـ أو

 .)4اٌّادج اٌصأ١ح ِٓ لأ ْٛدّا٠ح دك اٌّؤٌف اٌؼشال ٟسلُ (ٌ )3غٕح  1811اٌّؼذي.
 .)7إال أْ ٕ٘ان سأ ٞفم٠ ٟٙز٘ة إٌ ٝخالف رٌه ف١ش ٜتأْ اٌمأ ْٛاٌّقش٠ ٌُ ٞؼذ اٌرؼث١ش ػٓ االفىاس
وؾشه ِٓ اٌؾشٚه االعاع١ح ٌّٕخ اٌذّا٠ح اٌمأ١ٔٛح ٌٍّقٕف ،و ْٛاٌّؾشع لذ اعرخذَ ػثاسج (ٌٛٚ
واْ ِؼثشا ً ػٕٙا) أ ٞسوض ػٍ ٝاالترىاس دٚ ْٚعٍ١ح اٌرؼث١ش ػٓ االترىاس ،إال إٕٔا ٔش ٜتأْ ٘زٖ ٚجٙح
ٔظش غ١ش دل١مح و ْٛأْ ٚعٍ١ح اٌرؼث١ش ذرثغ ٚجٛد االترىاس ٚظٛٙس (اإلتذاع) أ ٞتّؼٕ ٝال ّ٠ىٓ أْ
ٔمٛي ٕ٘ان اترىاس د ْٚاٌرؼث١ش ػٕٗ فاٌرؼث١ش ٘ ٛؽشه ِٓ ؽشٚه إشثاخ االترىاس ،جٍّح اٌمٛي اْ
ؽشهٚ ٟجٛد االترىاس ٚاٌرؼث١ش ػٕٗ ِىٌٍٍّ ٓ١ثؼل ٠ٚجة أْ ٠جرّؼا ؤّٕ ٟخ اٌذّا٠ح اٌمأ١ٔٛح
ٌٍٕؾاه اإلتذاػ.ٟ
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التصوير أو الحركة" ,ومف القوانيف التي اكتفت بمجرد وجود اإلبداع لمنح الحماية

القانونية لممؤلف ىو قانوف حماية حق المؤلف المغربي والحقوؽ المجاورة ليا رقـ (-2
()1

 )11لسنة  2111المعدؿ في المادة الثانية

منو دوف أية اعتبار إلظيار تمؾ اإلبداع

إلى العالـ الخارجي ،ولكف ال يمكف أف يكوف ىناؾ وجود لممصنف دوف التعبير عنو
وىناؾ كثير مف المصنفات ال تكوف ليا وجود دوف التثبيت عمى الدعامة المادية.

أما عمى مستوػ القضاء ففي حكـ لمحكمة النقض المصرية –الدائرة التجارية

واالقتصادية -الصادر في  27كانوف االوؿ  2116افاد بأف المصنف ال ُبػ َّػد أف يفرغ
في الدعامة المادية كي يكوف محميا "مفاد النص في المادتيف ( )141 ، 138مف

القانوف رقـ ( )82لسنة  2112بشأف حماية حقوؽ الممكية الفكرية أف المشرع وفقا
لقانوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية رقـ  82لسنة  – 2112المنطبق عمى واقعة

الدعوػ – ومف قبمو القانوف رقـ ( )354لسنة  1954المعدؿ بالقانوف رقـ ( )38لسنة

 1992بشأف حماية حق المؤلف ،أسبغ الحماية الواردة بيما عمى مؤلفي المصنفات أيا

كاف نوعيا أو طريقة التعبير عنيا أو أىميتيا أو الغرض منيا ،بشرط أف يكوف ىذا

المصنف قد انطوػ عمى شيء مف االبتكار بحيث يبيف منو أف المؤلف أضفى عميو
شيئا مف شخصيتو ،وأف يتـ إفراغو في صورة مادية يبرز فييا إلى الوجود ويكوف معدا

لمنشر ،وبغير ذلؾ فبل يرقى إلى مرتبة المصنف الجدير بالحماية"(.)2

إال أننا ال نتفق مع مف يذىب إلى أف التعبير عف المصنف شرط لحمايتو ،بل

نرػ أف التعبير عف الفكرة يدخل في ماىية تمؾ الفكرة؛ وذلؾ ألف قبل التعبير ال يكوف
ىناؾ وجود لمفكرة التي نطالب حمايتيا ،فالتعبير جزء ال يتج أز عف الفكرة المعبر عنيا،
ِ
مؤلفو عمى األقل شفاىا؟ والحكـ نفسو
فكيف نقوؿ بوجود قصيدة معينة قبل أف يمقيو
 .)4إر ذٕـ ػٍ٠" ٝغرف١ذ وً ِؤٌف ِٓ اٌذمٛق إٌّقٛؿ ػٍٙ١ا ف٘ ٟزا اٌمأ ْٛػٍِ ٝقٕفٗ األدتٟ
أ ٚاٌفٕٚ ،ٟذثذأ اٌذّا٠ح اٌّرشذثح ػٍ ٝاٌذمٛق اٌّؾاس إٌٙ١ا ف ٟاٌفمشج اٌغاٌفح ٚاٌّغّاج فّ١ا تؼذ-دّا٠ح-
تّجشد إتذاع اٌّقٕف در ٌٛ ٝواْ غ١ش ِصثد ػٍ ٝدػاِح ِاد٠ح".
ُ .)7دىُ ِٕؾٛس ػٍِٛ ٝلغ ِذىّح إٌمل اٌّقش٠ح (اٌطؼٓ سلُ ٌ 3312غٕح  91جٍغح
 )01/10/0216ػٍ ٝاٌذٌ ً١االٌىرش ٟٔٚا٢ذ:ٟ
https://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Ca
ses.aspx.
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لجميع المصنفات إذ ال وجود لممصنف قبل التعبير عنو ،عميو يمكف القوؿ إف التعبير

ىو ركف في وجود المصنف واف اإلبداع أو االبتكار ىو شرط لمنحو الحماية فبل ُبػ َّػد أف
كل منيـ عمى حدا مف حيث دورىـ في امتداد الحماية عمى المصنفات أو
نميز بيف ًّ

النشاط الفكرؼ(.)1

كما أف قانوف حق المؤلف والحقوؽ المجاورة لو في كوردستاف قد ّعد التعبير
عف المصنفات ركنا لوجود المصنف ،إما قبمئذ فميس ىناؾ مصنف يمكف حمايتو فتبدأ
ِ
وضعو في شكل موضوعي قابؿ لئلدراؾ والنسخ أو
حياة المصنف منذ "لحﻅة

التثبيت"( ،)2فتبدأ الحماية القانونية لممصنف عندما يتـ التعبير عنو بأية وسيمة تدركيا

حواس االنساف ويكوف جدي ار بالحماية القانونية ،وبمعنى أخر أف قانوف المذكور ال
يحمي مجرد األفكار غير معبر عنيا ميما كاف ادعاء مالكو ما لـ توضع في قالب

موضوعي ،وبيذا يكوف قانوف حق المؤلف والحقوؽ المجاورة ليا في كوردستاف قد قطع

شوطا متقدما في ىذا المجاؿ.

المقصد الثاني

التعبير عن المحتوى اإلبداعي في الوسائط المتعددة
مع ظيور الشبكة المعموماتية الدولية وانتشار العالـ االفتراضي الرقمي ،رافق ذلؾ

ظ في وسائل التثبيت والتعبير عف االبتكار عف التي كانت سائدة في البيئة
تغير ممحو ٌ
ٌ
التقميدية ،فالشبكة المعموماتية مف الوسائط المسموعة المرئية ،وبحكـ ىذه الميزة يكوف
ليا القدرة عمى احتواء أغمب أنواع المعمومات والمصنفات ،مما أدػ إلى زواؿ فكرة

التعبير أو التجسيد المادؼ الممموس ،وظيور مصطمح أكثر شمولية وسعة منو

(التجسيد المحسوس) فيذه الشبكة وما أفرزتو مف وسائط حمت محل الدعامة المادية في
االنتشار والتعبير عف االبتكار مف خبلؿ تقنية الترقيـ.

ٌ .)4رّ١ض ت ٓ١اٌشوٓ ٚاٌؾشه ٠الدع :دِ .قطف ٝإتشا٘ ُ١اٌضٌِّ ،ٟشجغ عاتك ،ؿ.089
 .)7اٌفمشج اٌصأ١ح ِٓ اٌّادج ( ِٓ )16لأ ْٛدك اٌّؤٌف ٚاٌذمٛق اٌّجاٚسج ٌٙا إللٍ ُ١وٛسدعراْ سلُ
(ٌ )11غٕح .0210
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واذا كاف التثبيت كما اشرنا إليو عنص ار وشرطا ال ُبػ َّػد منو لحماية المصنفات
في العالـ المادؼ التقميدؼ ،فإنو شرط اساسي ايضا في العالـ االفتراضي واف اختمفت
وسائل التثبيت فييا عف العالـ التقميدؼ ،فنجد أف البيانات تتـ معالجتيا إلكترونيا

والمصنفات يتـ ترميزىا رقميا ،حيث يتـ تجسيدىا في كياف مادؼ يتمثل في نبضات
الكترونية أو إشارات كيرومغناطيسية يتـ تخزينيا في الوسائط قابمة لمنقل والحجب

والنسخ واالستغبلؿ واعادة االنتاج ،أؼ إنيا شيء صار لو كياف مادؼ محسوس يستحق

الحماية( ,)1صفوة القوؿ :إف البيئة الرقمية قد أفرزت أشكاال جديدة لمتثبيت المادؼ
لممصنفات الرقمية (الوسائط المتعددة) حيث ظيرت أوعية جديدة لممصنفات تختمف
عف الدعامات التقميدية المعروفة ،ومف أىـ تمؾ الدعامات ىي االقراص المدمجة وشبكة

االنترنيت:

اوال :ىناؾ عدة انواع مف األقراص المدمجة التي يتـ تثبيت المصنفات الرقمية عمييا
مصنف الوسائط المتعددة التي يجب أف تثبت عمى اقراص مف نوع خاص تسمى

بقرص مدمج تفاعمي ( ،)Compact Disc Interactive( )CD-Iوكذلؾ قرص
مدمج تفاعمي مع فيديو ( )Compact Disc Interactive Video( )CD-IVوىناؾ

نوع آخر ما يسمى ( )Digital Video Disc( )DVDتتميز بسعة تخزيف عالية.

ثانيا :شبكة االنترنيت :ىناؾ شبو اتفاؽ تاـ بيف فقياء قانوف والسيما المختصيف في

مجاؿ الممكية الفكرية الرقمية ،عمى أف شبكة االنترنيت تُعد مف الوسائط المسموعة-
المرئية ،وىذه الصفة تجعل ليا إمكانية احتواء كل أنواع المصنفات الرقمية(.)2
إف المشرع العراقي في قانوف حماية حق المؤلف رقـ ( )3لسنة  1971المعدؿ لـ

يشر إلى التثبيت االلكتروني بشكل صريح ،بيد أنو جعل وسائل التعبير عف المصنفات

بصيغة مطمقة دوف أف يقيدىا قيد حيث نصت في المادة ( )2/1عمى "يتمتع بحماية

ىذا القانوف مؤلفو المصنفات االصمية في اآلداب والعموـ أيا كاف نوع ىذه المصنفات

 .)4د .دمحم دغِٕ ٓ١قٛس ،اٌّغؤ١ٌٚح االٌىرش١ٔٚح ،داس اٌجاِؼح اٌجذ٠ذج ،االعىٕذس٠حِ-قش،0223 ،
ؿ.311-312
 . )7د .فاسٚق االتاف١شٔ ،ٞذِ ٛف َٛٙالرقادٌ ٞذك اٌّؤٌف ،داس إٌٙنح اٌؼشت١ح ،اٌما٘شج – ِقش،
 ،0222ؿِٚ 163ا تؼذ٘ا.
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أو طريقة التعبير عنيا أو أىميتيا والغرض مف تصنيفيا" ،مما يمكف القوؿ إف العبارة
العامة والمطمقة التي جاء بيا ىذه النص تشمل جميع وسائل التعبير التي يفرضيا

التطور التقني ،كما نصت المادة ( )8منو عمى أنو مف الممكف أف يكوف التعبير عف
المصنفات بشكل رقمي عند حديثيا عف االعتداءات التي قد تقع عمى المصنفات

المحمية ،وال سيما مف الجانب المالي بقوليا" يحتفع المؤلف وحده بحق االنتفاع

بمصنفو ،وال يجوز لغيره بدوف أذف كتابي مف المؤلف أو ممف يخمفو إجراء التصرفات

االتية .1 :استنساخ المصنف باؼ وسيمة أو شكل سواء بصورة مؤقتة أو دائمة وسواء
عمى فيمـ فوتوغرافي وبضمنو السينمائي أو خزنيا في وسط رقمي أو الكتروني"(.)1

وفيما يتعمق بقانوف حماية حق المؤلف والحقوؽ المجاورة لو الكوردستاني الذؼ

عرؼ التثبيت في المادة ( )11/1بػ "يقصد بو تسجيل األصوات أو الصور أو كمييما

عمى وسيط مادؼ بطريقة قابمة لئلدراؾ واالستنساخ والنقل" ،حيث اشترط أف يكوف

التثبيت عمى دعامة مادية وفي الوقت نفسو يجب أف يكوف قاببل لئلدراؾ بإحدػ
الحواس وبدوف ذلؾ ال يكوف جدي ار بالحماية القانونية وفق ىذا القانوف(.)2

والذؼ يؤاخذ عمى ىذا التعريف لمتثبيت ىو أنو يؤدؼ إلى تضيق حماية القانونية

لممصنفات التي ال تثبت عمى الدعامة المادية كاالطبلع عمى مواقع الويب ىذا مف

ناحية ،ومف ناحية أخرؼ إف قانوف حماية حق المؤلف الكوردستاني وقع في تناقض في
ىذه المسألة في نقطتيف حيث أنو يطمب التثبيت المادؼ والقابل لئلدراؾ في نفس

الوقت ،أؼ يجب أف يتوافر كبل شرطيف مجتمعيف بمعنى إذا كاف مثبتا عمى دعامة
مادية ولكف غير قابل لئلدراؾ بأحد الحواس فبل تصيبو مف الحماية القانونية شيء،

والحكـ نفسو إذا كاف قاببل لئلدراؾ بيد أنو غير مثبت عمى وسيط مادؼ فبل يكوف
 .)4ذّد إمافح ٘زا اٌرؼذ ً٠تّٛجة أِش عٍطح االئرالف سلُ (ٌ )93غٕح ٕ٘ٚ ،0222ان ػذج ٔقٛؿ
أخش ٜف ٟلأ ْٛدّا٠ح دك اٌّؤٌف اٌؼشال ٟلذ اؽاسخ إٌ ٝأْ اٌرؼث١ش ػٓ اٌّقٕف ِٓ اٌّّىٓ أْ
٠ى ْٛتؾىً سلّ ٟوٕـ ِادج (-1/32أ-0،أ) اٌخافح تذمٛق فٕاْ أداء ِٕٚرج ٟاٌرغج١الخ اٌقٛذ١ح،
ػٍّا ً أْ ٘زٖ اٌّادج لذ أم١فد ا٠نا ً تّٛجة أِش عٍطح االئرالف أػالٖ.
 .)7إر ٔقد اٌّادج ( ِٓ )0/16لأ ْٛدّا٠ح دك اٌّؤٌف اٌىٛسدعرأ ٟػٍ٠ " ٝمقذ تئٔؾاء اٌّقٕف
ٌذظح ٚمؼٗ ف ٟؽىً ِٛمٛػ ٟلاتً ٌإلدسان ٚإٌغخ ا ٚاٌرصث١د".
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محميا ،فضبل عف ذلؾ فأنو اشترط في المادة ( )16أف المصنف ال ينشأ قبل وضعو

في شكل موضوعي قابل لئلدراؾ والنسخ أو التثبيت في حيف شمل في الفقرة الثالثة مف

المادة ( )3المصنفات الشفوية بالحماية عمما أف المصنفات الشفوية لـ توضع في قالب
موضوعي وغير قابل لمنسخ( ،)1عميو نقترح تعديل ىذه الفقرة بما يستوعب التسجيل غير
مادؼ لممصنفات الرقمية وذلؾ بما يأتي (( التثبيت :يقصد ِ
بو تسجيل األصوات أو
الصور أو كمييما عمى دعامة مادية أو افتراضية بطريقة قابمة لئلدراؾ بأحد حواس

اإلنساف )).

ونحف بدورنا نؤيد ما ذىب إليو المشرعيف العراقي والكوردستاني في عدـ اشتراطيـ

التثبيت المادؼ لممصنفات حتى يكوف محميا بقانوف حماية حق المؤلف حيث اصبح
التجسيد المادؼ ال ضرورة لو في ظل التطور التقني الحاصل وما قد يفرزه ذلؾ التطور
مف وسائل التعبير غير الممموسة ،وىذا ما سارت عميو العديد مف القوانيف الخاصة

بحماية حق الممكية الفكرية كقانوف حق المؤلف األمريكي رقـ ( )17لسنة  1998وفي

المادة (/112أ) إذ أكد عمى أف المصنفات المبتكرة ال تكوف محمية إال إذا كانت مثبتة

عمى وسط ممموس ( )tangible mediumمعروؼ حاليا أو يظير مستقببل مف
الوسائط التي يمكف مف خبلليا عرض المصنف عمى الجميور بصورة مباشرة أو غير

()2
أنو قد أستدرؾ ما قد يط أر
مباشرة  ،والذؼ يجب أف يشار إليو بشأف ىذا النص ىو ُ

 .)4إر ذٕـ اٌّادج ( )16ػٍ" :ٝأٚالً :ذٕؾأ دمٛق اٌّؤٌف ِغ إٔؾاء اٌّقٕف .شأ١اًُ٠ :مقذ تئٔؾاء
اٌّقٕف ٌذظح ٚمؼ ِٗ ف ٟؽىً ِٛمٛػ ٟلاتً ٌإلدسان ٚإٌغخ أ ٚاٌرصث١د".
2(.
Section 102: (a) Copyright protection subsists, in accordance with this title,
in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression,
now known or later developed, from which they can be perceived,
reproduced, or otherwise communicated,
either directly
or
with the
aid
of
a
machine
or
device.
Works of
authorship include the following categories: (1) literary
works; (2) musical works, including any accompanying words; (3) dramatic
works, including any accompanying music; (4) pantomimes and
choreographic works; (5) pictorial, graphic, and sculptural works; (6) motion
)pictures and other audiovisual works; (7) sound recordings; and (8
architectural works. https://www.copyright.gov/title17.
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عمى وسائل التعبير عف المصنفات بشكل عاـ والمصنفات الرقمية منيا الوسائط

المتعددة بشكل خاص بسبب التقدـ التكنولوجي حيث جعل باب النص مفتوحا عمى
مصراعيو كي يستوعب كل ما يستجد بقولو" المعروفة اآلف أو ما ُيبتكر مستقببل" وعميو
يمكف القوؿ بأف النشر عمى مواقع الويب يعد وفق القانوف األمريكي أحد وسائل التثبيت

المحسوس والتعبير عف المصنفات الرقمية وال سيما المحتوػ اإلبداعي لموسائط

المتعددة( ،)1غير أف ىناؾ القوانيف قد فرضت أف يكوف التعبير عف المصنف بشكل
مادؼ ودائـ بصورة عامة( ,)2وىذا أمر محبذ ويواكب مع ما عميو التطور الرقمي
لممصنفات في عدـ حصر التعبير عف المصنفات الرقمية بالتثبيت المادؼ الممموس،

حيث لـ يبق ليا ضرورة في ظل التطور الحاصل في مجاؿ المصنفات الرقمية التي

يمكف أف يعبر عنيا دوف وجود التثبيت المادؼ ليا.

لكف السؤاؿ الذؼ ُيمكف إثارتو ىنا ىو :ما مدػ أىمية التعبير عف المصنفات
والسيما الرقمية منيا كوسائط متعددة؟ فيل  -التعبير -شرط إلثبات وجود المصنف أؼ

أف المصنف ال وجود لو بدوف التعبير عنو أو تثبيتو عمى دعامة سواء كانت مادية أو
افتراضية بحيث ال يمكف أف نقوؿ بوجود المصنف أو اإلبداع بدونو؟

مف خبلؿ مبلحظة قانوف حق المؤلف والحقوؽ المجاورة لو إلقميـ كوردستاف نجد

أنو قد ربط نشوء المصنف بوضعو في قالب موضوعي قابل لئلدراؾ مف قبل االخريف

أو إمكانية تثبيتو( ،)3وبخبلفو ال وجود لممصنف ،أؼ أنو جعل مف التعبير عف

المصنف ركنا لميبلده ،عميو وبموجب ىذا القانوف ال يعد التثبيت شرطا إلثبات وجود

المصنف.

 .)4وٛشش اٌّاص ،ٟٔٚاٌؾثىح اٌشلّ١ح ٚػاللرٙا تاٌٍّى١ح اٌفىش٠ح ،داس اٌجاِؼح اٌجذ٠ذج ،اإلعىٕذس٠ح-
ِقش ،0229 ،ؿ ٚ .12وزٌه ُ٠الدع اٌّادج ( ِٓ )0اٌّشع َٛاٌرٕف١ز ٞاٌجضائش ٞاٌشلُ ()011-89
ف 01 ٟآب  1889اٌخاؿ تنثو ؽشٚه ٚو١ف١ح إلاِح خذِاخ االٔرشٔد ٚاعرغالٌٙا تم" ٌٗٛخذِح -
ٚاب -خذِح ذفاػٍ١ح ٌال ّ
هالع أ ٚادرٛاء ففذاخ ِرؼذدج اٌٛعائو (ٔ – )Multimediaقٛؿ،
سع َٛت١أ١ح ،فٛخ أ ٚفٛسجِٛ -فٌٛح تٕٙ١ا ػٓ هش٠ك فالخ ذغّٔ ٝقٛؿ ِرؼذدج
(.")Hypertexte
 .)7إر ػشفد اٌّادج األ ِٓ ٌٝٚلأ ْٛدّا٠ح دك اٌّؤٌف األسدٔ ٟسلُ (ٌ )00غٕح  0220ب ـ" ٚمغ
اٌّقٕف ف ٟؽىً ِاد ٞدائُ".
 .)4اٌفمشج اٌصأ١ح ِٓ اٌّادج ( ِٓ )16لأ ْٛدك اٌّؤٌف ٚاٌذمٛق اٌّجاٚسج ٌٙا سلُ (ٌ )11غٕح
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فنبلحع أنو عد التعبير عف المصنف أو
أما في قانوف حماية حق المؤلف العراقي ُ
تثبيتو شرطا إلثبات وجوده ومنحو حماية ىذا القانوف وذلؾ مف خبلؿ منطوؽ نص
المادة( )2بقولو "تشمل ىذه الحماية المصنفات المعبرة عنيا بطريق الكتابة أو الصوت
أو الرسـ أو التصوير أو الحركة وبشكل خاص ما يأتي ،)1(":فالصياغة توحي بأف

التعبير عف المصنف مطموب لغرض شمولو بحماية ىذا القانوف (قانوف حماية حق

المؤلف) ،فوفق ىذا القانوف وجود المصنف ال يرتبط بالتعبير عنو وانما الحماية ىي

التي ترتبط بالتعبير عنو ،فالمصنف موجود لكنو غير محمي لعدـ إمكانية إثبات ذلؾ
الوجود وال يمكف لمؤلفو أف يحتج عمى مف قاـ بتأليف ما في مخيمتو نفسو كونو ال

يمكف أف نحمي األفكار المجردة وبيذا نقع في تناقض ،ألنو لـ نستطع أف نحمي

األفكار المجردة قبل التعبير عنيا رغـ وجودىا ،وعمى العكس مف ذلؾ إذا ما اعترفنا
بوجود المصنف يجب أف نحمي ىذا الوجود ،ولو كاف غير معبر عنو.

وعميو الحاؿ فيما إذا سرؽ شخص أفكار شخص آخر ينيض عنصر المديونية

دوف المسؤولية كوف المتضرر المسروؽ منو ال يستطيع مطالبة السارؽ مطالبة قضائية
الفتقاره إلى االثبات.

الفرع الثاني

االستثمار الجوهري كشرط لحماية مصنف الوسائط المتعددة

إف الحماية القانونية لمصنف الوسائط المتعددة تتطمب دوف شؾ وجود اإلبداع

(االبتكار) فيو إذ ال حماية دوف ابتكار ،وىذا ما يؤدؼ إلى تضيق نطاؽ الحماية

المدنية ليا ،مما يجعميا معرضة لمخطر؛ وذلؾ بسبب التطور التكنولوجي المستعمل في

إنتاج الوسائط المتعددة ونشرىا ،وما يتبع ذلؾ مف سيولة نسخيا ونشرىا في آف واحد

وال سيما في وسائل التواصل االجتماعي ومواقع الويب ،ومف ثـ ستُعرض القيمة
االقتصادية ليا ميددا في ظل البيئة الرقمية ،فاقتصار الحماية المدنية عمى مصنف

الوسائط المتعددة التي فييا ابتكار دوف أؼ اعتبار لمقيمة االقتصادية التي يمثميا وكذلؾ

 .)4ذماتٍٗ اٌّادج ( ِٓ )0لأ ْٛدك اٌّؤٌف سلُ (ٌ )00غٕح 1880اٌّؼذي.
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األىمية التي تشكميا كاستثمار جوىرؼ لمنشئ مصنف الوسائط المتعددة( ،)1فينا يثور
تساؤؿ وىو ىل يمكف حماية مصنف الوسائط المتعددة الذؼ لـ يتضمف أؼ ابتكار؟

عميو سنتناوؿ االستثمار الجوىرؼ في الفرع األوؿ ،ومف ثـ نرػ مدػ امكانية

تطبيق ىذا الشرط في حماية المحتوػ اإلبداعي في الوسائط المتعددة.
المقصد األول

االستثمار الجوهري

إف معيار االستثمار الجوىرؼ لحماية قواعد البيانات يعد مف ابتداع التوجيو

االوربية ،حيث نص في /11آذار 1996/رقـ  9/96في المادة ( )7مف الفصل الثالث

منو بأف "الدوؿ االعضاء يجب أف تنص عمى حق منتج قاعدة البيانات والتي ثبت باف

كاف ىناؾ استثمار كبير نوعا أو كما سواء في الحصوؿ أو استخبلص أو تقديـ
محتوياتيا مف أجل منع استخراج أو إعادة استخداـ كل أو جزء كبير ذا قيمة نوعية او

كمية مف محتويات قاعدة البيانات المذكورة"(.)2

وقد نصت المادة ( )L341الواردة في الباب الرابع مف تعديل الخامس لقانوف

الممكية الفكرية الفرنسية رقـ ( )536لسنة 1998عمى أنو "يستفيد منتج قواعد البيانات

باعتباره الشخص الذؼ يبادر ويتحمل المخاطر االستثمار بحماية محتوػ القاعدة إذا
كاف التكويف والتحقيق والعرض ليا يدؿ عمى استثمار مالي أو مادؼ أو إنساني بشكل

جوىرؼ ،وىذه الحماية تُمارس بدوف مساس بالحماية الناتجة عف حق المؤلف أو أؼ
قانوف أخر حوؿ قواعد البيانات أو عناصر المكونة"(.)3
ٌّ .)1ض٠ذ ِٓ اٌرفاف ً١فّ١ا ٠رؼٍك تاألِٛاي ٚاٌجٛٙد اٌخثشاخ اٌثؾش٠ح اٌر٠ ٟرطٍثٙا أؾاء ِقٕف
اٌٛعائو اٌّرؼذدج ٠الدع :د .أعاِح أدّذ تذس ،اٌٛعائو اٌّرؼذدجِ ،شجغ عاتك ،ؿ.19-11
2).
Article 7:1. Member States shall provide for a right for the maker of a
database which shows that there has been qualitatively and/or quantitatively a
substantial investment in either the obtaining, verification or presentation of
the contents to prevent extraction and/or re-utilization of the whole or of a
substantial part, evaluated qualitatively and/or quantitatively, of the contents
of that database.
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L000
. 9:EN:HTML.3/January/2020
)3
. The producer of a database has the right to prohibit:
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كما عرفو البند الرابع مف المادة الثانية مف مشروع معاىدة المنظمة العالمية

لمممكية الفكرية بشأف الممكية الفكرية لقواعد البيانات عمى أنو " كل استثمار ميـ نوعا
أو كما لموارد بشرية أو مالية أو تقنية مف اجل جمع قاعدة بيانات أو تجميعيا أو
تمحيصيا أو ترتيبيا أو عرض محتوياتيا"(.)1

ومف خبلؿ ىذه التعريفات يمكف أف نصل إلى اىـ شروط وعناصر االستثمار

الجوىرؼ كما يأتي:

أوال :ينبغي أف يكوف ىناؾ استثمار الموارد البشرية متمثمة بالخبرات في مجاؿ التقنية
وغيرىا مف الموارد الضرورية إلنشاء قاعدة البيانات ،وىذه الموارد البشرية قد تتكوف مف

افكار وابتكارات وجيود تساىـ في تعزيز جودة المنتج إضافة إلى ما يسمى بػ(عرؽ
الجبيف) لِذا فإف المصنفات المحمية ال تتوقف عمى مجرد الجودة والتعبير عنيا ،بل إف
االستثمار في إنتاج قاعدة البيانات لوحده قد يكوف كافيا لمنحيا الحماية القانونية وىذا
الشرط ال يقمل مف نظاـ الحماية المقترح بل عمى العكس يشجع عمى إنتاج قواعد

البيانات(.)2

1.The extraction, by the permanent or temporary transfer of all or a
substantial part, qualitatively or quantitatively, of the contents of a database
;to another medium, by any means or in any form
2.The reuse, by making available to the public all or a substantial part,
qualitatively or quantitatively, of the contents of a database, in any form
whatsoever. These rights can be transferred, assigned or licensed. Public
lending is not an act of extraction or reuse.
https://www.legifrance.gouv.fr/content/location/1742. 3/January/2020
 .)4لذَ ٘زا اٌّؾشٚع إٌ ٝاٌّؤذّش اٌذتٍِٛاع ٟاٌخاؿ تثؼل ِغائً دك اٌّؤٌف ٚاٌذمٛق اٌّؾاتٙح
(جٕ١ف  02-0وأ ْٛاألٚي .)1886
2).
Indranath Gupta, Was Feist a catalyst for the structure of Database
Directive? A legal exploration of the implications of the Feist decision, A
thesis submitted for the fulfilment of The Degree of Doctor of Philosophy,
Brunel Law School/ Brunel University, United Kingdom, February 2005,
p71.
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ثانيا :كي يؤىل االستثمار في قواعد البيانات لمحماية القانونية رغـ ىذه البيانات مف

االبتكار ينبغي أف يكوف كافيا أو جوىريا ،وىذا إما أف يكوف في النوع أو الكـ أو
كبلىما معا.

ومعيار جوىرية أو كفاية االستثمار يكوف موضوعيا مف خبلؿ النظر إلى حجـ

الموارد المالية وبشرية المستخدمة والجيد والوقت في وضع قاعدة البيانات ،ووفقا

لنظرية (عرؽ الجبيف) أو ما يسمى بػ(التجميع الصناعي) والتي تقضي عمى ضرورة أف

تكوف ىناؾ حماية لممصنف رغـ خموه مف االبتكار ،كوف أف ما ُينفق عمى ىذا
ِ
منظمو مف األمواؿ لممبرمجيف والخبراء والمساىميف والفنييف في ىذا
المصنف مف قبل
الشأف جراء ما يقوموف بو في سبيل انتاجو وتعزيز جودتو ،فمف المفترض أف يكوف
ىناؾ مقاببل لتمؾ الحماية القانونية ليتكافؤوا عمى العمل الشاؽ الذؼ بذلوه في جمع تمؾ

المعمومات والبيانات والحقائق( ،)1واعطاء القائميف عمى قاعدة البيانات نوعا مف الحافز
مف أجل التقدـ العممي الذؼ يعود بالفائدة عمى أفراد المجتمع بشكل غير مباشر(.)2

أما بالنسبة لؤلىمية النوعية لبلستثمار الجوىرؼ فيقصد بيا أف تنصب عمى أحد

األنشطة الجوىرية المكونة لقاعدة البيانات كتجميعيا أو تمحيصيا أو ترتيبيا أو عرض

محتوياتيا(.)3

عميو ترتبط قيمة قاعدة البيانات بالقيمة التجارية ليا ،أؼ بقيمة ما تـ استثماره

فييا أو القيمة المتوقعة ليا في السوؽ ،أؼ أف حجـ الموارد البشرية والمالية

والتكنولوجية ذات قيمة اقتصادية كبيرة ،يعني أف االستثمار الجوىرؼ قد تحقق في

قاعدة البيانات ،والعكس إذا كانت تمؾ الموارد قميمة تعني ذات قيمة اقتصادية ولـ

.)4
عثً ذؾج١غ
د .دغاَ اٌذ ٓ٠واًِ اال٘ٛأ ،ٟاٌّؼاٍِح اٌمأ١ٔٛح ٌالعرصّاساخ ف ٟاٌمأ ْٛاٌّقشُ ( ٞ
االعرصّاس غضاٌح ِا ٠ؼرشمٗ ِٓ اٌؼمثاخ)ِ ،جٍح اٌؼٍ َٛاٌمأ١ٔٛح ٚااللرقاد٠ح ،وٍ١ح اٌذمٛق ،جاِؼح
ػ ٓ١ؽّظ ،اٌؼذد ،1عٕح  ،39وأ ْٛاألٚي  ،1886ؿ.36
ُ٠ .)7الدع ِٛلغ ٚا٠ث )WIPO( ٛػٍ ٝؽثىح اٌّؼٍِٛاخ اٌذ١ٌٚح.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:evUbWUXdW80J:
=https://www.wipo.int/edocs/mdocs/diplconf/en/crnr_dc/crnr_dc_6.doc+&cd
10&hl=en&ct=clnk&gl=iq,4/January/2020.
 .)4د .سِض ٞػثذ اٌشدّٓ اٌؾ١خ ،اٌذمٛق اٌّجاٚسج ٌذك اٌّؤٌف ،ب داس اٌجاِؼح اٌجذ٠ذ ،اإلعىٕذس٠ح-
ِقش ،0221 ،ؿ.119
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يتحقق االستثمار الجوىرؼ ومف ثـ ال تكوف جديرة بالحماية القانونية حاليا حاؿ قاعدة

لمبيانات تقوـ عمى تكرار دوف وجود أية ابتكار(.)1

المقصد الثاني

االستثمار الجوهري كشرط لحماية المحتوى اإلبداعي في الوسائط المتعدد
لقد استبعد التوجيو األوربية لسنة /11مارس 1996/الخاصة بحماية منتجي

قواعد البيانات الوسائط المتعددة مف الحماية الخاصة بقواعد البيانات ،لكف رغـ ذلؾ
تبقى ىناؾ أوجو شبو بيف ِكبل المصنفيف وال سيما مف حيث التكاليف والجيود والخبرات

المطموبة لوضع ِكبل المصنفيف ،وىذا الشرط ىو الذؼ دفع إلى صدور المرسوـ األوربي

الخاص بحماية القواعد البيانات والذؼ َعَّد وجود االستثمار الجوىرؼ شرطا كافيا لحماية
محتوػ قواعد البيانات رغـ افتقاره لبلبتكار ،فينا نقوؿ ىل يمكف أف نستعيف بأحكاـ ىذا

المرسوـ لحماية المحتوػ اإلبداعي لمصنف الوسائط المتعددة؟

لو تمحصنا في أىـ األسباب التي دفعت التوجيو االوربية إلى إصدار مثل ىكذا

مرسوـ ،يتبيف لنا بأف في مقدمة تمؾ األسباب ىي الحماية االقتصادية في األساس،

حيث افترض بأف قواعد البيانات تُكمف واضعيا الجيد والماؿ وىذا ما يستدعي أف
ُيحاط واضع قواعد البيانات بحماية خاصة بمجرد وجود شرط االستثمار الجوىرؼ،
لوجود العمة نفسيا في مصنف الوسائط المتعددة الذؼ يكوف عادة منشو ار عمى الخط
وبذلؾ يتعرض لممخاطر نفسيا التي تتعرض ليا قواعد البيانات الرقمية ،فمف باب أولى

أف يكوف المحتوػ اإلبداعي في مصنف الوسائط المتعددة محميا بأحكاـ قانوف خاص
بقواعد البيانات لكف ىذا التطبيق يؤدؼ إلى مصادفة عدة عقبات قانونية منيا أف تمؾ

القواعد التي وضعت لحماية مضموف قواعد البيانات تُعد استثناء عمى األصل
واالستثناء ال يجوز التوسيع في تفسيره والقياس عميو(.)2

 .)4د .دمحم ػط١ح ػٍ ٟدمحم اٌشصاص ،ٞاٌذّا٠ح اٌمأ١ٔٛح ٌمٛاػذ اٌث١أاخ ف ٟاٌمأ ْٛاٌّقشٚ ٞاٌرؾش٠ؼاخ
اٌّماسٔح ،داس اٌجاِؼح اٌجذ٠ذج ،االعىٕذس٠حِ-قش ،0213 ،ؿ.089
 .)7إر ذٕـ اٌّادج ( ِٓ )3اٌمأ ْٛاٌّذٔ ٟاٌؼشال ٟسلُ (ٌ )22غٕح  1811اٌّؼذي ػٍِ(( ٝا شثد ػٍٝ
خالف اٌم١اط فغ١شٖ ال ٠ماط ػٍ.))ٗ١
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لكننا ال نتفق مع ىذه القاعدة كوف المجتمعات صارت مجتمعات اقتصادية

()1

وما

ىي الحكمة مف القانوف المدني وقوانيف حماية حق المؤلف إال لحماية الذمة المالية

لممؤلف( ،)2ومف ناحية أخرػ فإف قواعد القانوف المدني تخمو مف قواعد التفسير بحيث
تواكب التطور الحاصل في العبلقات المالية التي فرضيا الواقع المتطور ،حيث وضع

تمؾ القواعد في زمف لـ يكف ىناؾ عبلقات كما ىي عميو اآلف ،عميو نرػ إمكانية
تطبيق القواعد الخاصة بقاعدة البيانات عمى مصنف الوسائط المتعددة وذلؾ التحاد

العمة رغـ خصوصية التوجيو االوربي بحالة االستثمار الجوىرؼ في قواعد البيانات(.)3

ومف ناحية أخرػ إف معيار االستثمار الجوىرؼ حسب رأينا ىو المعيار الفريد

والوحيد الذؼ ُيمكف مف خبللو أف نمنح الشخص المعنوؼ صفة المؤلف بشكل رمزؼ
كي يتمتع بالحماية القانونية المقررة في قوانيف حماية حق المؤلف ،وذلؾ لما تتحمميا

الشخصية المعنوية مف تكاليف واتعاب وجيود في سبيل حصوؿ عمى اإلبداع في

الوسائط المتعددة.

وفيما يتعمق بقانوف حماية حق المؤلف العراقي بعد التعديل

()4

نرػ أنو قد أخذ

بيذا المعيار المتداد الحماية القانونية عمى المصنفات التي يبذؿ فييا جيود الشخصية

دوف وجود االبتكار حيث نصت المادة السادسة عمى " يتمتع ما يأتي بالحماية طالما

كاف متمي از بطابع االصالة أو الترتيب أو االختيار أو أؼ جيد شخصي أخر يستحق

الحماية "...3...2...1 :حيث استخدـ حرؼ عطف (أو) مما يشير إلى وجود الحماية

 .)4د١س ٕ٘ان ِٓ اٌفمٗ ِٓ ٠ذػ ٛإٌ ٝدّا٠ح اٌّقٕفح اٌذشج سغُ ٔفار االترىاس فٙ١ا فّ١ا إرا وأد ٌٙا
لّ١ح الرقاد٠ح٠ .الدع د .د٠اال ػ١غٔٚ ٝغٗ ،دّا٠ح دمٛق اٌرأٌ١ف ػٍ ٝؽثىح االٔرشٔ١دِ ،ىرثح فادس،
ت١شٚخٌ-ثٕاْ ،0220 ،ؿ.01-02
 .)7فثؼذ أْ أٔغٍخ لٛاػذ اٌخافح ترٕظ ُ١ػاللاخ االفشاد اٌؾخق١ح (األدٛاي اٌؾخق١ح) ٌُ ٠ثك ٌٍمأْٛ
اٌّذٔ ٟػذا ِا ٠رؼٍك تاٌزِح اٌّاٌ١ح ٚال عّ١ا ف ٟاٌذٚي اٌر ٟذشود اٌرٚ ٟمؼد ذؾش٠ؼاخ خافح
تاألدٛاي اٌؾخق١ح أ ٚذشورٙا ٌٍؾشائغ اٌذ١ٕ٠حٌِ ،زا ٔش ٜتأْ وٍّا ذؼشك ِقٍذح الرقاد٠ح ٌٍخطش
٠ىٕ٘ ْٛان ػٍح ٌٛجٛد ذطث١ك إٌـ ف ٟا٠ح لأٚ ْٛجذ ٌذّا٠ح اٌزِح اٌّاٌ١ح أ ٚاٌّقٍذح اٌّاٌ١ح.
ٕ٘ .)4ان لاػذج ٌرفغ١ش إٌقٛؿ اٌمأ١ٔٛح فِ ٟذٔٚح جٛعرٕ١اْ ٠ثذ ٚأوصش ػذاٌح ٚاٌر ٟذمن ٟتـ " وٍّا
ٚجذ ػٍح إٌـ ٚجة ذطث١مٗ "٠ .الدع :د .دمحم عٍّ١اْ األدّذ ،خٛاهش ِذٔ١ح أفىاس ٚآساء ف ٟاٌمأْٛ
اٌّذٔ ،ٟهِ ،1ىرة اٌفىش ٚاٌٛػٌ ٟالذذاد اٌٛهٕ ٟاٌىٛسدعرأ ،ٟاٌغٍّ١أ١ح ،0229،ؿ.229-226
 .)0ذُ ذؼذ٘ ً٠زٖ اٌّادج تّٛجة اِش عٍطح االئرالف سلُ (ٌ )93غٕح 0222فثؼذ أْ واْ ذٕـ ػٍٝ
((ال ذؾًّ اٌذّا٠ح ِٓٚ ))....3..0....1:شُ عشد االػّاي.
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كمما توفر أحد خصائص التالية في المصنف (االصالة ،الترتيب أو االختيار لوحده

دوف االصالة ،أو أؼ جيد شخصي مبذوؿ دوف أف يقترف باالبتكار) وعميو يمكف القوؿ
بأف قانوف حماية حق المؤلف لـ يفرض وجود شرط االبتكار وحده كمعيار لحماية

المصنفات بل اعطى االعتبار الستثمار الجوىرؼ في أحد اىـ عناصره أال وىي الجيد
المبذوؿ مف قبل المؤلف أو عند استعانتو بأصحاب الخبرة في ىذا المجاؿ ،والذؼ
يحبذه موقف المشرع العراقي ىو أنو جعل الجيد الشخصي المبذوؿ في وضع المصنف

معيا ار عاما لجميع المصنفات وليس فقط في مجاؿ قاعدة البيانات وذلؾ في الفقرة
األولى مف المادة السادسة بقولو " .1المجموعات التي تنتظـ مصنفات عدة لمختارات

الشعر والنثر والموسيقى وغيرىا مف المجموعات دوف المساس بحقوؽ المؤلف كل
مصنف " ،والذؼ يؤخذ عمى التعديل ىو أنو تناوؿ أحد عناصر االستثمار الجوىرؼ

فقط وىو جيد الشخص دوف أؼ اعتبار بالموارد المالية التي تبذؿ في ىذا المجاؿ،

وبذلؾ يمكف القوؿ بأف ىذا النص قد أخذ بنظرية ما يسمى بػ(عرؽ الجبيف) ،ألنو يمثل
الجيد الشخصي المبذوؿ مف ِقبل المؤلف ,فوفقا لقوانيف حماية حق المؤلف ال يتمتع أؼ
()1

مصنف الوسائط المتعددة بالحماية القانونية ما لـ يتضمف ابتكا ار

وىذا الشرط يعد

الشروط الجوىرية التي ال يمكف االستغناء عنيا لفرض الحماية القانونية لقانوف حق
المؤلف عمى المصنفات بدونيا حيث تتقدـ جميع الشروط ومنيا التعبير عنيا أو ما
يسمى بالتجسيد المحسوس لعمل المبتكر ،وفي حاؿ عدـ وجود ىذا الشرط يجب حماية

مصنف الوسائط المتعددة إما بقواعد خاصة تُشريع بخصوص الوسائط المتعددة أو
بتطبيق المبادغ العامة لمقانوف لحماية الجانب االقتصادؼ لممصنف فقط.
الفرع الثالث

شرط المشروعية
فإذا كانت ىناؾ شروط خاصة تفرضيا طبيعة المصنف محل الحماية وفق

قوانيف حقوؽ المؤلف فبل ُبػ َّػد أف تتوافر في ىذا المحل المحمي الشروط العامة لحق
 .)4إر ذٕـ اٌّادج ( ِٓ )1/1لأ ْٛدّا٠ح دك اٌّؤٌف اٌؼشال ٟسلُ (ٌ )3غٕح  1811اٌّؼذي ػٍ٘ ٝزا
اٌؾشهٚ ،وزٌه اٌّادج(/3أ) ِٓ لأ ْٛدّا٠ح دك اٌّؤٌف االسدٔ ٟسلُ (ٌ )00غٕح 1880اٌّؼذي.
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محل الحماية وفي مقدمة تمؾ الشروط أف تكوف الشيء محل الحق مشروعا
يحدده القانوف أو النظاـ العاـ واآلداب العامة

()2

()1

وىذا ما

لذلؾ المجتمع ،فبل يمكف مثبل إسباغ

الحماية القانونية عمى المصنف التي يتناوؿ تشجيع الرذيمة أو فمـ إباحي أو المقاطع

التي تشجع الدجل والشعوذة والسحر واف تـ االعتداء عميو في شبكة المعمومات الدولية
(االنترنت) كونو مخالف لمبادغ الشريعة االسبلمية( ،)3ففي قرار لمقضاء الكويتي قد

أكد عمى ضرورة توافر شرط المشروعية في المصنف الفكرؼ عندما الفتا كاتبتيف
كويتيتيف ُكتبا تحت عناويف (عناكب ترثي جرحا) و(في الميل تأتي العيوف) و(الرحيل)،
وعند النشر والتوزيع فقد اتيمت الكاتبة (عالية دمحم عبد العزيز) بأنيا " نشرت آراء فييا
سخرية تمس ذات اإلليية حسبما ورد مف التحقيقات " أما فيما يتعمق بكتاب (الرحيل)

فقد اتيمت النيابة العامة مؤلفو (ليمى عبدهللا العثماف) بأنو تضمف ما ينافي الحياء

العاـ(.)4

فإذا كاف شرط المشروعية ذات أىمية في مجاؿ الممكية الفكرية بشكل عاـ فإف

ىذه األىمية تزداد في إطار المحتوػ اإلبداعي لموسائط المتعددة كونيا تعد احد اىـ
وسائل التعميـ في الوقت الحالي إذ تعتمد عميو أغمب الدوؿ المتقدمة والسيما في

المراحل المبكرة لمتعميـ( ،)5مما يؤثر سمبا عمى اخبلقيات الجيل الذؼ تربى عميو ،كما

اف المحتوػ اإلبداعي لموسائط المتعددة يعد احد اىـ المصنفات سريعة االنتشار بفضل
 .)4الدع :اٌّادج ( ِٓ )61لأ ْٛاٌّذٔ ٟاٌؼشال ٟسلُ (ٌ )22غٕح.1811
٠ .)7مقذ تإٌظاَ اٌؼاَ " ِجّٛػح ِٓ اٌمٛأ ٓ١اٌر ٟذ ُٙدمٛق اٌّجرّغ ٚاٌّرؼٍمح تاٌّقٍذح اٌؼاِح فٛٙ
ُ٠ؼذ ِٓ اٌشوائض األعاع١ح ٌى١اْ اٌثالد االجرّاػ ٟأ ٚاٌغ١اع ٟأ ٚااللرقادٚ ٞاٌر ٟذؤد ٞخشلٙا خٍالً
ف٘ ٟزٖ اٌشوائض"ُ٠ :الدع .د .ػىاؽح دمحم ػثذاٌؼاي ،ذٕاصع اٌمٛأ ،ٓ١هِٕ ،1ؾٛساخ اٌذٍث ٟاٌذمٛل١ح،
ت١شٚخٌ -ثٕاْ ،0221 ،ؿ.162
 .)4د .دمحم أِ ٓ١اٌش ،ِٟٚدمٛق اٌّؤٌف ٚاٌذمٛق اٌّجاٚسج ،ه ،1داس اٌفىش اٌجاِؼ ،ٟاإلعىٕذس٠ح-
ِقش ،0228،ؿ.09-01
 .)0لشاس ِذىّح اٌى٠ٛد اٌىٍ١ح دائشج اٌجٕا٠اخ سلُ ،1888/10/86،1-11/88-12392لشاس ِٕؾٛس
ػٍِٛ ٝلغ ٚواٌح األٔثاء اٌى٠ٛر١ح (ؤٛا) ٚػٍ ٝاٌشاتو ا٢ذ:ٟ
https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1054690&la nguage=a.
In 9 February 2020.
 .)4د .دمحم دمحم اٌٙادٔ ،ٞذ ٛذٛظ١ف ذىٌٕٛٛج١ا اٌّؼٍِٛاخ ٌرط٠ٛش اٌرؼٍ ُ١فِ ٟقش -أتذاز ٚدساعاخ
اٌّؤذّش اٌؼٍّ ٟاٌصإٌٔ ٟظُ اٌّؼٍِٛاخ ٚذىٌٕٛٛج١ا اٌذاعثاخ ف ٟاٌما٘شج تراس٠خ  11-13وأ ْٛاألٚي
 ،1882اٌّىرثح االواد١ّ٠ح ،اٌما٘شجِ -قش ،1881،ؿ ِٚ 91ا ٠ؼذ٘ا.
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شبكة االنترنيت وتعدد الوسائل التي يمكف اف تستخدـ في ىذا االنتشار كػ(وسائل

التواصل االجتماعي واليوتيوب وااليميل ومواقع الويب) أؼ إنيا تشكل خطورة عمى
المجتمع مف حيث نشر الثقافة ايجابا أو سمبا كونيا معروضة عمى كافة طبقات

المجتمع بغض النظر عف العمر والثقافة.

فمكل ىذه األسباب نرػ أف شرط مشروعية مضموف مصنف الوسائط المتعددة

يجب أف تنتقى بشكل دقيق والعناية الزمة ،السيما في المجتمعات المحافظة ،كي ال

تسبب انحرافا في أفكار افراد المجتمع (.)1

ومف حيث التدابير القانونية التي وضعت لعدـ انتشار المصنفات المخالفة

لمقانوف والنظاـ العاـ أو المخمة باآلداب العامة ،فقد منحت اتفاقية برف الحرية لكل

الدوؿ في وضع تمؾ القيود دوف اإللزاـ( ،)2أما عمى الصعيد الوطني فقد نص الدستور

العراقي في المادة ( )38منو بأف الدولة ىي التي تكفل بما ال يخل بالنظاـ العاـ
واآلداب وحرية التعبير عف الرأؼ بكل الوسائل ،وحرية الصحافة والطباعة واالعبلف

واالعبلـ والنشر ،لكف بالرجوع إلى القوانيف الخاصة بحماية حقوؽ الممكية الفكرية بقدر

ما اطمعنا عميو لـ نجد قانونا قد فرض ىذا الشرط كأحد متطمبات الحماية القانونية
لممصنفات ،عميو يمكف استبعاد اية مصنف مخالف لمنظاـ العاـ واآلداب العامة

باالستعانة بالقواعد العامة في القانوف المدني.

وألىمية ىذا الشرط والسيما في المجتمعات التي لـ تصل إلى المستوػ المطموب
مف الوعي الثقافي نرػ ِلزاما بالنص عميو في قانوف حماية حق المؤلف كأحد متطمبات
منح الحماية لممصنف ،عمما أف أغمب القوانيف الخاصة ببراءة االختراع ال تمنح البراءة

 .)4إر ٕ٘ان اٌىص١ش ِٓ ِماهغ اٌٛعائو اٌّرؼذدج اٌر ٟذخاٌف اٌمأٚ ْٛإٌظاَ اٌؼاَ ٚا٢داب اٌؼاِح فٟ
اٌؼشاق د١س ٠رُ ذأٌ١ف ٚإٔراض ذٍه اٌّماهغ د ْٚسلاتح ذزوش ِٚرادح تؾىً ِثاؽش ػٍِٛ ٝلغ
اٌٛ١ذٛ١بِٕٙ ،ا ػٍ ٝعث ً١اٌّصاي أ٠اَ واسذ١ٔٛح ٚتاألخـ (أغشب هش٠مح ٌغؼ اٌطاٌة ،اغشب فقً
ػؾائش ،ٞاٌطاٌة اٌغؾ اػ ،ػر ٞٛ١أت ٛاٌذسٚب) ففٙ١ا ذذش٠ل ػٍ ٝاٌغؼ وّا أٙا ذخاٌف ا٢داب
اٌؼاِح ٌٍّجرّغ اٌؼشال.ٟ
 .)7اٌّادج (ِٕٙ ) 11ا تمٌٙٛا " ال ّ٠ىٓ ألدىاَ ٘زٖ االذفال١ح أْ ذّظ تأ ٞؽىً تذك دىِٛح وً دٌٚح
ِٓ دٚي االذذاد ف ٟأْ ذغّخ أ ٚذشالة أ ٚذّٕغ ،ػٓ هش٠ك اٌرؾش٠غ أ ٚإفذاس اٌٍٛائخ ،ذذاٚي أٚ
ذّص ً١أ ٚػشك أِ ٞقٕف أ ٚإٔراض ذش ٜاٌغٍطح اٌّخرقح ِّاسعح ٘زا اٌذك تإٌغثح إٌ." ٗ١
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لبلختراعات المخالفة لمنظاـ العاـ واآلداب العامة( ،)1حيث منح الحماية القانونية

لممصنف االدبي والفني ال يقل أىميتو عف براءة االختراع التي تُمنح لبلختراع الجديد مف
حيث تأثيره عمى البنية االجتماعية ،فنرػ اسوة بقوانيف حماية براءات االختراع اف تنص
قوانيف الممكية الفكرية عمى اف ال تمنح الحماية ألؼ مصنف في حاؿ مخالفتو لمنظاـ

العاـ واآلداب العامة.

وكما معموـ أف المحتوػ اإلبداعي في الوسائط المتعددة تتكوف مف عدة عناصر

بعد دمجيا إليصاؿ فكرة معينة سواء أكاف ذلؾ ألغراض عممية أو ترفييية أو أؼ
غرض آخر ،لِذا فقد تكوف ىناؾ عناصر غير مشروعة وفق معيار المجتمع الذؼ

وجدت فيو ،وقد تكوف تمؾ العناصر المستخدمة في الوسائط المتعددة مشروعة ،إال أنيا
قد ُدمجت معيا لغرض غير مشروع فما ىو الحكـ في ىذه الحالة؟
لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ ينبغي أف نفيـ بأف ىناؾ غايات مف ىذا التأليف

لمصنف الوسائط المتعددة فإف كانت الغاية المبتغاة منيا غاية مشروعة وذات نفع
لممجتمع ،ال ييـ فيما إذا كانت العناصر المكونة ليا في احداىا او جميعيا مخالفة
لمنظاـ العاـ ،اما إذا كانت تؤدؼ إلى غايات غير سميمة كالتشجيع عمى ارتكاب أفعاؿ

مخالفة لمقانوف أو العقيدة الدينية السائدة في المجتمع أو التحريض عمى أؼ عمل

مخالف لمقانوف أو النظاـ العاـ أو اآلداب العامة واف كانت العناصر المكونة ليا
مشروعة فإنو يكوف غير جدير بالحماية القانونية ( ،)2وىذه الغاية تستنتج مف المظاىر

المحسوسة لمصنف الوسائط المتعددة كأف ُيستخدـ فيو عبارات مشينة لثوابت المجتمع
أو مف ثقافة أو نسيج فيو أو تستخدـ فييا صور مخمة باآلداب ...ألخ.
الخاتمة

بعد دراسة موضوع التجسيد اإلبداعي لموسائط المتعددة نبيف اىـ النتائج

والتوصيات وكما يأتي:

 .)4اٌّادج ( ِٓ )1/3لأ ْٛتشاءج االخرشاع اٌؼشال ٟسلُ (ٌ )61غٕح ٚ ،1812اٌّادج ( ِٓ )0لأْٛ
سلُ (ٌ )130غٕح 1828اٌخاؿ تثشاءاخ االخرشاع ٚاٌشعٚ َٛإٌّارض اٌقٕاػ١حٚ ،اٌّادج (ِٓ )2
لأ ْٛتشاءاخ االخرشاع االسدٔ ٟسلُ (ٌ )30غٕح 1888اٌّؼذي.
 .)7الدع دِ .قطف ٝاٌضٌِّ ،ٟشجغ عاتك ،ؿِٚ 111ا تؼذ٘ا.
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أوالً :النتائج:
 .1إف قانوف حماية حق المؤلف والحقوؽ المجاورة لو الكوردستاني رقـ ( )17لسنة

 2112قد ّعد التعبير عف المصنفات ركنا لوجود المصنفات وليس مجرد شرط
لبسط الحماية عميو ،حيث يتولد المصنف منذ أف يأخذ شكبل أيا كاف ىذا
الشكل حسب المصنف المعبر عنو ،فقد يكوف ذلؾ بكممات كالمصنفات األدبية
أو شكبل كالمصنفات الفنية وقد يتخذ مزيجا بيف عدة اشكاؿ كمصنف الوسائط

المتعددة الذؼ يكوف التعبير عنو بعدة عناصر معا دوف الفصل فيما بينيا.

 .2إف قانوف حماية حق المؤلف العراقي رقـ ( )3لسنة 1971المعدؿ لـ يستبعد

الوسائط المتعددة مف الحماية كوف عبارة ىذه المادة قد جاءت عمى سبيل

التمثيل وليس الحصر (وبشكل خاص ما يأتي) ،بينما قانوف حق المؤلف
والحقوؽ المجاورة لو إلقميـ كوردستاف رقـ ( )17لسنة  2112قد سرد

المصنفات المحمية عمى سبيل الحصر في المادة (.)3

 .3إف قانوف حماية حق المؤلف رقـ ( )3لسنة  1971المعدؿ قد وقع في تناقض،

فمف ناحية يشترط في المادة ( )1/1كي يكوف العمل الفكرؼ جدي ار بالحماية

القانونية أف يكوف اصيبل ،لكنو في المادة ( )6يكتفي بمجرد ترتيب لعمل فكرؼ
ما كي يكوف مشموال بحماية ىذا القانوف دوف اشتراط أؼ ابتكار.

 .4إف المادة( )11/1مف قانوف حق المؤلف والحقوؽ المجاورة لو إلقميـ كوردستاف
قد عرؼ التثبيت واشترط أف يتوافر فيو شرطاف معا أال وىما :أف يكوف عمى

دعامة مادية ،وكذلؾ يجب أف ُيدرؾ بالحواس ،وىذا ما يؤدؼ إلى تضييق
الحماية القانونية لممصنفات التي ال تثبت عمى الدعامة المادية كاالطبلع عمى
المصنفات المنشورة عبر مواقع الويب ىذا مف ناحية ،ومف ناحية أخرػ إف

قانوف حماية حق المؤلف الكوردستاني وقع في تناقض في ىذه المسألة في
نقطتيف ،حيث أنو يطمب التثبيت المادؼ والقابل لئلدراؾ في الوقت نفسو أؼ

يجب أف يتوافر كبل الشرطيف معا ،بمعنى إذا كاف مثبتا عمى دعامة مادية
ولكف غير قابل لئلدراؾ بأحد الحواس فبل تصيبو مف الحماية القانونية شيء،
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والحكـ نفسو إذا كاف قاببل لئلدراؾ ،بيد أنو غير مثبت عمى وسيط مادؼ فبل

يكوف محميا ،فضبل عف ذلؾ فإنو اشترط في المادة ( )16أف المصنف ال ينشأ
قبل وضعو في شكل موضوعي قابل لئلدراؾ والنسخ أو التثبيت وفي المقابل

شمل في الفقرة الثالثة مف المادة ( )3المصنفات الشفوية بالحماية ،عمما أف
المصنفات الشفوية لـ توضع في قالب موضوعي وغير قابل لمنسخ.

 .5لقد ربط قانوف حق المؤلف والحقوؽ المجاورة لو إلقميـ كوردستاف نشوء
المصنف بوضعو في قالب موضوعي قابل لئلدراؾ مف قبل اآلخريف أو

إمكانية تثبيتو ،وبخبلفو ال وجود لممصنف ،وبذلؾ يكوف التعبير عف المصنف

ركنا لميبلده ،فبل يعد التثبيت شرطا إلثبات وجود المصنف ،عمى العكس مف
قانوف حماية حق المؤلف العراقي فنبلحع أنو عد التعبير عف المصنف أو

تثبيتو شرطا إلثبات وجوده ومنحو الحماية ،وذلؾ مف خبلؿ منطوؽ نص

المادة(.)2

ثانياً :التوصيات.

 .1نقترح تعديل نص المادة ( )2/1مف قانوف حماية حق المؤلف العراقي بما يأتي

((يعد مؤلفا كل شخص طبيعي)) ،والمادة( )8/1مف قانوف حق المؤلف
والحقوؽ المجاورة لو إلقميـ كوردستاف بػ(( المؤلف :ىو الشخص الطبيعي الذؼ

يبتكر مصنفا ما )).

 .2نقترح تعديل المادة ( )3مف قانوف حماية حق المؤلف والحقوؽ المجاورة لو
إلقميـ كوردستاف بما يأتي ((يتمتع بالحماية المقررة عمى وفق أحكاـ ىذا القانوف

كل مصنف مبتكر وبوجو خاص المصنفات التالية)).

 .3نوصي برفع التناقض بيف المادة األولى والمادة السادسة مف قانوف حماية حق

المؤلف العراقي وذلؾ بما يأتي ((يتمتع بالحماية كل عمل فكرؼ فيو أصالة أو

متمي از عف)).

 .4نقترح تعديل المادة ( )11/1مف قانوف حق المؤلف والحقوؽ المجاورة لو إلقميـ
كوردستاف بما يستوعب التسجيل غير المادؼ لممصنفات الرقمية وذلؾ بما يأتي
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((التثبيت :يقصد ِ
بو تسجيل األصوات أو الصور أو كمييما عمى دعامة مادية
أو افتراضية بطريقة قابمة لئلدراؾ بأحد حواس اإلنساف)).
قائمة المراجع

أوالً الكتة:
 .1د .أت ٛاٌ١ض٠ذ ػٍ ٟاٌّر١د ،اٌذمٛق ػٍ ٝاٌّقٕفاخ األدت١ح ٚاٌفٕ١ح ٚاٌؼٍّ١حِٕ ،ؾأج اٌّؼاسف،
اإلعىٕذس٠حِ-قش.1861
 .0د .إٙ٠اب ػثذ إٌّؼُ سمٛاْ ،اٌذّا٠ح اٌمأ١ٔٛح ٌثشِج١اخ اٌذاعة ،داس إٌٙنح اٌؼشت١ح،
هثؼح  ،0211اٌما٘شج – ِقش.
 .3د .جّاي ٘اس ،ْٚاٌذّا٠ح اٌّذٔ١ح ٌٍذك االدتٌٍّ ٟؤٌف ف ٟاٌرؾش٠غ االسدٔ( ٟدساعح ِماسٔح)،
ه ،1داس اٌصمافح ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ ،ػّاْ-االسدْ.0226،
 .2د .دغٕ ٓ١ؽف١ك ،اٌرقّ ُ١اٌجشاف١ى ٟف ٟاٌٛعائو اٌّرؼذدج ،داس فىش ٚفٓ ٌٍطثاػح ٚإٌؾش،
اٌما٘شج _ ِقش.0229 ،
 .1خاٌذ دمحم فشج ،ْٛاٌٛعائو اٌّرؼذدج ت ٓ١اٌرٕظ١ش ٚاٌرطث١ك ،ه ،1اٌى٠ٛد ،داس اٌفالح ٌٍٕؾش
ٚاٌرٛص٠غ.0222 ،
 .6د .د٠اال ػ١غٔٚ ٝغٗ ،دّا٠ح دمٛق اٌرأٌ١ف ػٍ ٝؽثىح االٔرشٔ١دِ ،ىرثح فادس ،ت١شٚخ-
ٌثٕاْ.0220 ،
 .1د .سِض ٞػثذ اٌشدّٓ اٌؾ١خ ،اٌذمٛق اٌّجاٚسج ٌذك اٌّؤٌف ،داس اٌجاِؼح اٌجذ٠ذ،
اإلعىٕذس٠حِ -قش.0221 ،
 .9د .سِناْ ات ٛاٌغؼٛد ،اٌٛع١و ف ٟؽشح ِمذِح اٌمأ ْٛاٌّذٔٚ ٟاٌّذخً إٌ ٝاٌمأٚ ْٛتخافح
اٌّقشٚ ٞاٌٍثٕأ ،ٟإٌظش٠ح اٌؼاِح ٌٍذك ،ه ،0ض ،0داس اٌجاِؼ١ح اٌجذ٠ذج ،ت١شٚخ-
ٌثٕاْ.1893،
 .8د .عؼذ ػاهف ػثذ اٌّطٍة دغٕ ،ٟاٌذّا٠ح اٌجٕائ١ح ٌٍّقٕفاخ اٌشلّ١ح ،ه ،1داس اٌفىش
اٌجاِؼ ،ٟاالعىٕذس٠ح – ِقش.0218 ،
 .12د .عٍّ١اْ ِشلظِ ،ذامشاخ ف ٟاألششاء ػٍ ٝدغاب اٌغ١ش ف ٟذمٕٕ١اخ اٌثالد اٌؼشت١ح،
اٌمغُ األٚي -األدىاَ اٌؼاِحِ ،ؼٙذ اٌذساعاخ اٌؼشت١ح اٌؼاٌ١ح ٌجاِؼح اٌذٚي اٌؼشت١ح.1861 ،
 .11د .ع ً١ٙدغ ٓ١اٌفرال ،ٞٚدمٛق اٌّؤٌف اٌّؼٕ٠ٛح ف ٟاٌمأ ْٛاٌؼشال – ٟدساعح ِماسٔح ،داس
اٌذش٠ح ٌٍطثاػح ،تغذاد.1819 ،
 .10د .ػثاط ٔاج ٟدغٓ ،اٌٛعائو اٌّرؼذدج ف ٟاالػالَ االٌىرش ،ٟٔٚه ،1داس ففاء ٌٍٕؾش
ٚاٌرٛص٠غ ،ػّاْ – االسدْ.0216 ،
 .13د .ػقّد ػثذ اٌّج١ذ تىش ،دٚس اٌرمٕ١اخ اٌؼٍّ١ح ف ٟذطٛس اٌؼمذ ،ه ،1داس اٌىرة اٌؼٍّ١ح،
ت١شٚخ – ٌثٕاْ.0220 ،
 .12د .ػّش ٚاتشا٘ ُ١اٌؾٛس ،ٜاٌٛعائو اٌّرؼذدج ،داس اٌرؼٍ ُ١اٌجاِؼ ،ٟاالعىٕذس٠ح _ ِقش،
.0211
 .11د .فاسٚق االتاف١شٔ ،ٞذِ ٛف َٛٙالرقادٌ ٞذك اٌّؤٌف ،داس إٌٙنح اٌؼشت١ح ،اٌما٘شج –
ِقش.0222 ،
 .16د .فاسٚق ػٍ ٟاٌذفٕاِٛ ،ٞٚعٛػح لأ ْٛاٌىِٛثٛ١ذش ٔٚظُ اٌّؼٍِٛاخ-اٌىراب االٚي (لأْٛ
اٌثشِج١اخ)  -دساعح ِؼّمح ف ٟاالدىاَ اٌمأ١ٔٛح ٌثشِج١اخ اٌىِٛثٛ١ذش ،ه ،1داس اٌىراب
اٌذذ٠س.0221 ،
 .11وٛشش اٌّاص ،ٟٔٚاٌؾثىح اٌشلّ١ح ٚػاللرٙا تاٌٍّى١ح اٌفىش٠ح ،داس اٌجاِؼح اٌجذ٠ذج،
اإلعىٕذس٠حِ -قش.0229 ،
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 .19د .دمحم أِ ٓ١اٌش ،ِٟٚدمٛق اٌّؤٌف ٚاٌذمٛق اٌّجاٚسج ،ه ،1داس اٌفىش اٌجاِؼ،ٟ
اإلعىٕذس٠حِ-قش.0228،
 .18دمحم دغٓ تقٛ١ؿ ٚآخش ،ْٚاٌٛعائو اٌّرؼذدج " ذقّٚ ُ١ذطث١ماخ" ،داس اٌ١اصٚس ٞاٌؼٍّ١ح
ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ ،ػّاْ – االسدْ ،ه.0222 ،1
 .02د .دمحم دغِٕ ٓ١قٛس ،اٌّغؤ١ٌٚح االٌىرش١ٔٚح ،داس اٌجاِؼح اٌجذ٠ذج ،االعىٕذس٠حِ-قش،
.0223
 .01د .دمحم عٍّ١اْ األدّذ ،خٛاهش ِذٔ١ح  -أفىاس ٚآساء ف ٟاٌمأ ْٛاٌّذٔ ،ٟهِ ،1ىرة اٌفىش
ٚاٌٛػٌ ٟالذذاد اٌٛهٕ ٟاٌىٛسدعرأ ،ٟاٌغٍّ١أ١ح.0229،
 .00د .دمحم ػط١ح ػٍ ٟدمحم اٌشصاص ،ٞاٌذّا٠ح اٌمأ١ٔٛح ٌمٛاػذ اٌث١أاخ ف ٟاٌمأ ْٛاٌّقشٞ
ٚاٌرؾش٠ؼاخ اٌّماسٔح ،داس اٌجاِؼح اٌجذ٠ذج ،االعىٕذس٠حِ-قش.0213 ،
 .03د .دمحم دمحم اٌٙادٔ ،ٞذ ٛذٛظ١ف ذىٌٕٛٛج١ا اٌّؼٍِٛاخ ٌرط٠ٛش اٌرؼٍ ُ١فِ ٟقش -أتذاز
ٚدساعاخ اٌّؤذّش اٌؼٍّ ٟاٌصإٌٔ ٟظُ اٌّؼٍِٛاخ ٚذىٌٕٛٛج١ا اٌذاعثاخ ف ٟاٌما٘شج تراس٠خ
 11-13وأ ْٛاألٚي  ،1882اٌّىرثح االواد١ّ٠ح ،اٌما٘شجِ -قش.1881،
ِ .02شاد ؽٍثا٠ح ٚآخش ،ْٚذطث١ماخ اٌٛعائو اٌّرؼذدج ،ه ،1داس اٌّغ١شج ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ
ٚاٌطثاػح ،ػّاْ _ األسدْ.0220 ،
 .01دِ .قطف ٝاتشا٘ ُ١اٌضٌّ ،ٟافٛي اٌفمٗ فٔ ٟغ١جٗ اٌجذ٠ذ ،ه ،03داس االدغاْ ٌٍٕؾش
ٚاٌرٛص٠غ ،اٌما٘شجِ-قش.0212 ،
ثانياً :الرسائل واالطاريح.
 .1د .أِ ٓ١ػٍ ٟأػض اْ ،اٌذّا٠ح اٌجٕائ١ح ٌٍرجاسج االٌىرش١ٔٚح (دساعح ِماسٔح) ،أهشٚدح دورٛساٖ
ِمذِح ٌىٍ١ح اٌذمٛق ،جاِؼح ػ ٓ١اٌؾّظ ،عٕح.0221
 .0عذخاْ ِظٍ َٛتا٘ل ،اٌذّا٠ح اٌمأ١ٔٛح اٌّذٔ١ح ٌٍّقٕف اٌرمٕ – ٟدساعح ِماسٔحِ ،مذِح اٌٝ
وٍ١ح اٌذمٛق  /جاِؼح إٌٙش.0223 ،ٓ٠
 .3دٔ .ؼّ١ح وشٚػ ،اٌذّا٠ح اٌذ١ٌٚح ٌذمٛق اٌّؤٌف ِٓ االعرغالي ػثش ؽثىح األٔرشٔد ،أهشٚدح
دورٛساٖ ِمذِح إٌ ٝوٍ١ح اٌذمٛق لغُ اٌمأ ْٛاٌؼاَ تجاِؼح اٌجضائش 1تٓ ٛ٠عف تٓ خذج،
.0211
٠ .2ذ ٝ١دمحم دغ ٓ١ساؽذ اٌؾؼ١ث ،ٟاٌذّا٠ح اٌمأ١ٔٛح ٌذمٛق اٌٍّى١ح اٌفىش٠ح ف ٟإٌطاق اٌشلّٟ
ٚاٌرمٍ١ذٚ ٞفك لأ ٟٔٛدك اٌّؤٌف اٌٚ ّٟٕ١اٌّغشت – ٟدساعح ِماسٔح ،اهشٚدح دورٛساٖ فٟ
اٌمأ ْٛاٌخاؿ تجاِؼح دمحم اٌخاِظ وٍ١ح اٌؼٍ َٛاٌمأ١ٔٛح االجرّاػ١حٚ /جذج،
.0211_0212
ثالثاً :الثحوث والمقاالت:
عثً
 .1د .دغاَ اٌذ ٓ٠واًِ األ٘ٛأ ،ٟاٌّؼاٍِح اٌمأ١ٔٛح ٌالعرصّاساخ ف ٟاٌمأ ْٛاٌّقشُ ( ٞ
ذ ؾج١غ االعرصّاس غضاٌح ِا ٠ؼرشمٗ ِٓ اٌؼمثاخ)ِ ،جٍح اٌؼٍ َٛاٌمأ١ٔٛح ٚااللرقاد٠ح،
وٍ١ح اٌذمٛق ،جاِؼح ػ ٓ١ؽّظ ،اٌؼذد ،1عٕح  ،39وأ ْٛاألٚي .1886
 .0د .ع١ذ دغة هللا ،األلشاؿ اٌٍّ١ضسجِ ،جٍح اٌّىرثاخ ٚاٌّؼٍِٛاخ ،اٌغٕح  ،12اٌؼذد ،1
وأ ْٛاالٚي  ،1882داس اٌّش٠خ ٌٕذْ – تش٠طأ١ا.
راتعاً :المحاضرات.
 .1د .دمحم عاِ ٟػثذ اٌقادق ،اٌٛج١ض ف ٟدمٛق اٌٍّى١ح اٌفىش٠ح ،دساعح ألدىاَ لأ ْٛدّا٠ح
دمٛق اٌٍّى١ح اٌفىش٠ح اٌّقش ٞسلُ (ٌ )90غٕح ،0220وٍ١ح اٌذمٛق ،جاِؼح اٌما٘شج،
(ِذامشاخ).
خامساً :االتفاقيات والقوانين والتعليمات.
أ.االتفاقيات.
.1اذفال١ح تشْ ٌذّا٠ح اٌّقٕفاخ األدت١ح ٚاٌفٕ١ح
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التجسيد االبداعي للوسائط المتعددة
https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/berne/index.html .
ق اٌّؤٌفٛح دم٠ح ٌذّا١ح اٌؼشت١اذفال.0
http://www.ecipit.org.eg/Arabic/pdf/low_model1.pdf .
.القوانين.ب
.0221  اٌذائُ ٌغٕحٟس اٌؼشالٛدعر.1
. اٌّؼذي1811 ) ٌغٕح22( ُ سلٟ اٌؼشالْٟٔ اٌّذٛٔاٌما.0
. اٌّؼذي1811 ) ٌغٕح3( ُ سلٟق اٌّؤٌف اٌؼشالٛح دم٠ْ دّاٛٔلا.3
.0210 ) ٌغٕح11( ُسدعراْ سلُٛ و١ٍ إلٟسج ٌٗ فٚق اٌّجاٛاٌذمٚ ْ دك اٌّؤٌفٛٔلا.2
. اٌّؼذي0222 ) ٌغٕح22-0( ُا سلٌٙ سجٚق اٌّجاٛاٌذمٚ ٟح دك اٌّؤٌف اٌّغشت٠ْ دّاٛٔلا.1
.1889 ) ٌغٕح11( ُ سلٟى٠ْ دك اٌّؤٌف األِشٛٔلا.6
.1889) ٌغٕح136( ُح سل١ح اٌفشٔغ٠ح اٌفىش١ْ اٌٍّىٌٛٔما.1
.1889آب01 ٟ) ف011-89( ُ اٌّشلٞ اٌجضائشٞز١َ اٌرٕفٛاٌّشع.9
.1880 ْشا٠ دض02 ٟ) اٌقادس ف126 -80( ُْ سلٛٔ ٌٍماٞز١َ اٌرٕفٛواٌّشع.8
. القرارات القضائية:ًسادسا
1.  لشاس،1888/10/86،1-11/88-12392ُاخ سل٠ح دائشج اٌجٕا١ٍد اٌى٠ٛلشاس ِذىّح اٌى
:ٟذ٢ اٌشاتو اٍٝػٚ )ٔاٛح (و١ر٠ٛواٌح األٔثاء اٌىٚ لغِٛ ٍٝس ػِٕٛؾ
https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1054690&la
nguage=a. In 9 February 2020.
 جٍغح91  ٌغٕح3312 ُح (اٌطؼٓ سل٠لغ ِذىّح إٌمل اٌّقشِٛ ٍٝس ػٛ ُدىُ ِٕؾ.0
:ٟذ٢ أًٟٚ االٌىرش١ٌ اٌذٍٝ) ػ01/10/0216
https://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All
_Cases.aspx.
. المواقع االلكترونية:ًساتعا
.1
ًٟٔٚ االٌىرش١ٌ اٌذٍٝس ػٛ) ِٕؾIntroduction to Multimedia( ْإِٛماي تؼ.0
:ٌٟاٌرا
http:www.Ftms.edu.my/imags/Document/MMGD0101.
.5/July /2019
س خاٌذُٛ) ٌٍذور١ٍ اٌرؼٟة ف٠ٌٛاٚ عائو اٌّرؼذدجٌٛماخ ا١اْ (ذطثٕٛٔمالً ػٓ ِماي تؼ.3
:ٌٟ اٌشاتو اٌراٍٝد ػٛلغ جاِؼح اٌٍّه عؼِٛ ٍٝ ِراح ػٍِٟذ
http//Faculty.ksu.edu.Sawajdiarabic_ site Doclib3 Ch1.pps. 2019.July.5
.
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