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 املصلحة العامة وحق استغالل املصنفات عرب االنرتنت

 

 زياد طارق جاسمد.

 مدرس القانون اخلاص

 جامعة الفلوجة –كلية القانون 

 امللخص

املصنف احلق يف استعماله مبا حيقق املصلحة  تعطي التشريعات املقارنة حلقوق امللكية الفكرية لغري صاحب       

العامة، فتسمح للهيئات التعليمية واملؤسسات الرتفيهية واإلعالمية بنسخ املصنف مبا ينسجم مع أهدافها وحيقق 

املصلحة العامة، إال أن التطورات اليت شهدتها امللكية الفكرية، من حيث تداوهلا ونسخها وختزينها رقميا فسح 

شخص أن يدعي حقه يف استعمال املصنفات حبجة حرية اإلعالم واحلصول على املعلومات اليت  اجملال لكل

أقرتها الدساتري واالتفاقيات الدولية، وهذا االنفتاح جعل من هذا اجلواز مبثابة خرق صارخ حلقوق صاحب 

ل هذا االستعمال احلر املصنف عرب االنرتنت، مما يستوجب تدخل املشرع لتحديد مدى هذا اجلواز ومضمونه يف ظ

 للمصنفات.

 

Abstract 

       Give comparative legislation for intellectual property rights is the 

owner of the right seed in use in the public interest,, allowing the 

bodies and educational institutions, entertainment and media of copies 

of the work in line with the objectives and the public interest, but the 

developments in intellectual property in terms of circulation and copied 

and stored digitally to make way for each person to claim right to use 

workbooks available through the pretext of freedom of information and 

access to information that Approved constitutions and international 

conventions , and this openness has made this passport as a flagrant 

violation of the rights of the owner of the workbook is available via the 
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Internet, which requires the intervention of the legislature to determine 

the extent of this passport and content in the light of the free use of 

works. 

 

 املقدمة:

، إمنا تعين على احلقوق اليت ميلكها صاحب املصنف امللكية الفكريةتشريعات  إن القيود اليت تفرضها       

يف أحيان  منهمن دون أي تصريح أو حق استغالل صادر  استعمال املصنف احملمي من قبل الغري جمانًا إمكانية

كثرية، ومن املالحظ أن جممل هذه القيود أوردها املشرع كما األمر بالنسبة لنصوص لالتفاقيات الدولية على سبيل 

، من القاعدة العامة اليت تعطي لصاحب املصنف حقًا حصريًا باستغالله واالنتفاع به دون غريه استثناًءاحلصر 

 والعلة من ذلك غالبا ما تكون لتحقيق املصلحة العامة.

 أواًل: موضوع البحث

 تعمال احلقوق الفكرية على املستويانرزت التقنيات احلديثة للمعلومات واالتصاالت أمناط من اسأف       

استعمال اص املنتمني إليها شخصي والعام، فأصبح بإمكان املؤسسات واهليئات العامة أو طوائف من األشخال

أو خلدمة فئة ممن ينتمون إليها  املصنفات املتاحة عرب االنرتنت واالستفادة منها يف نطاق سري عمل هذه املؤسسات

من حيث  ،العديد من التساؤالت واإلشكاالت القانونية، وإذا كان هذا القيد بنمطه التقليدي يثري أو يتعاملون معها

االستعمال عامًا أم ال، فكيف بنا وحنن نعيش يف ظل عامل  واملعيار الذي على أساسه يعد كيفية االستعمال وحدوده

افرتاضي ال حتده احلدود وال خيضع لسيادة القانون، يتجول فيه الشخص كيفما يشاء ومتى يشاء، يستعمل وينقل 

ن ويرسل ويستقبل كمال حصر له من املعلومات واملصنفات اليت تعد يف أصلها ووجودها أعمااًل فكرية حممية وخيز

 بعموم التشريعات واالتفاقيات املرتبطة بهذا النمط من اإلعمال.

ألي  األصل الذي ال يعطي فهو يشكل استثناًء على ،متارسهوأيًا كان االستعمال وطبيعته أو اجلهة اليت          

املصنف، وعلى الرغم من  ما مل يكن هناك ترخيص من صاحبشخص أو جهة استعمال املصنف أو االستفادة منه

أن تقنيات املعلومات واالتصاالت وانفتاحها وحق اإلنسان يف احلصول على املعلومات أوجد نوعًا من ف ذلك

ة يف االنتفاع من املصنفات وفق معايري وقيود التعارض بني حق املؤلف يف محاية حقوقه الفكرية وحق املصلحة العام

وهذا يؤشر إىل أن الركيزة األساسية اليت ميكن أن تثري اإلشكاالت القانونية حول احلماية املقررة للمؤلف  معينة.
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املستفيدة من  املقررة للمؤلف واهليئات العامة ات الواردة عليها تتمحور يف كيفية إجياد توازن بني املصاحلواالستثناء

 .القيد

 ثانيًا: أهمية املوضوع

االتفاقيات الدولية املتعلقة باحلقوق و ات الوطنيةلتشريعل أهمية املوضوع من خالل الدور الواضح ربزت        

ن بني مصلحة املؤلف ومصلحة من هلم حتقيق التواز والدراسات الفقهية اليت أخذت تعمل جبد من أجل الفكرية

ل ثورة ظ، واملشكلة اليت تواجه هذه املهمة هي التوفيق بني املصاحل املتضاربة يف استعمال املصنفاحلق يف 

 ،االتصاالت والبث الرقمي وعمليات النسخ االلكرتوني اليت مل تعد قاصرة على النسخ الورقيو املعلومات تكنولوجيا

عرب شبكة  وسائط تقنية ال حصر هلا استخدامالك الضوئية ببل جتاوزته إىل النسخ على الرقائق املمغنطة واألس

نطاق  يف املقرر ستعمالىل جانب االجذبت إواليت أصبحت مشاعة يف يومنا احلاضر  ات، وهذه التقنينرتنتاال

 ، جمموعة من املستخدمني الذين ال ميتلكون املهارات التقنية اليت املصلحة العامة حتقيق املؤسسات اليت تهدف إىل

 

أن  بالغري أو بصاحب املصنف، ورغم بالشكل الذي ال يسبب ضررًاهذه املصنفات مل مع التعامتكنهم من 

بشكل  هذه املصنفات تداول يتم يف حميطها وميارس يف نطاق مؤسسات وهيئات رمسية االستعمال يتصف بالعمومية

يشكل خرقًا صارخًا حلقوق املؤلف ، إال أنه قد اليت تديرها أو تنتمي إىل حميطها التقين شبكة االنرتنترقمي عرب 

 .(1)بني احلني واآلخر

 ثالثًا: منهجية البحث

سنتبع عند حبثنا هلذا املوضوع أسلوب البحث التحليلي املقارن بني جمموعة من القوانني املقارنة ذات          

العالقة حبقوق امللكية الفكرية، فضاًل عن اآلراء الفقهية واألحكام القضائية بقدر توفرها لدينا، وبالشكل الذي 

 خيدم موضوع البحث.

 رابعًا: نطاق البحث

 املصنفات املتاحة عرب االنرتنت لقيود املقررة على استعمال احلقوق الواردة على استغاللتتعدد صور ا        

هلا القيد، كما قد يقرر حبسب طبيعة املصنف وطبيعة احلق الوارد يف القيد، وعموما فان  رحبسب اجلهة اليت يقر

أو  البيتها لتحقيق املصلحة العامةعلى سبيل احلصر، ألغراض تتسم يف غ دةحمد ردالقيود املقررة مبوجب القانون ت



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                                        العدد الحادي عشر  

 

343 

 

342 342 

لذا فان نطاق دراستنا يتحدد بالقيود املقررة للمؤسسات التعليمة والثقافية والرتفيهية واإلعالمية،  ،اخلاصة

 وبالشكل الذي ال جيعل من هذا االستعمال مبثابة العقبة أمام محاية املصنفات حمل االستعمال.

 خامسًا: فرضيات البحث

 -من خالل هذا البحث أن جنيب على جمموعة من التساؤالت تتمحور يف غالبيتها حول:  حناول        

 مدى انطباق قيد املصلحة العامة على املصنفات املتاحة عرب االنرتنت؟ 
 ما هي احلدود اليت يقف عندها هذا القيد؟ 

 سادسًا: الصعوبات اليت واجهت الباحث

واجهتنا بعض املصاعب عند البحث يف هذا املوضوع تتجلى غالبيتها يف عدم وجود املراجع الوافية اليت        

تبحث يف هذه القيود ومدى تطبيقها على االنرتنت، مما اضطرنا إىل البحث يف القيود بشكلها التقليدي وحتليلها 

البحث، فضاًل عن ندرة األحكام والقضائية والقياس عليها فيما ميكن القياس عليه وباحلدود اليت ختدم موضوع 

وتفسريه بهذا اخلصوص، وهو ما دفعنا إىل االستعانة بالقرارات القضائية يف جمال االستعمال اخلاص أو الشخصي 

 مبا يتفق مع موضوع حبثنا.

 سابعًا: خطة البحث

ستعمال املصنف لألغراض سنبحث هذا املوضوع من خالل تقسيم البحث إىل مطلبني خنصص أوهلما لبحث ا      

، وعلى حنو ما مبني ةالعلمية واإلعالمية، وخصصنا اآلخر لبحث استعمال املصنف لألغراض الرتفيهية واالجتماعي

 أدناه.

 

 

 

 متهيد وتقسيم:

نصت غالبية التشريعات املقارنة على جمموعة من االستثناءات املقررة الستعمال املصنفات األدبية والفنية           

التعبري عنها، فأجازت للهيئات واملؤسسات التعليمية واإلعالمية استخدامها  ةوالعلمية أيا كان شكلها أو طريق

 أم ثقافية أم تربوية أم إرشادية.بقصد حتقيق املصلحة العامة، ترفيهية كانت أم تعليمية 
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 وأومن أهم االستثناءات اليت أوردتها نصوص التشريعات املقارنة تلك اليت ترتبط باملؤسسات التعليمة         

 ، اإلذاعة والتلفزيونأو تلك اليت ترتبط بفئة معينة من األشخاص لتحقق بذلك غرض ترفيهي واجتماعي اإلعالمية

 مطلبني على النحو اآلتي: ،وهذا ما نعرضه يف 

 

 املطلب األول

 استعمال املصنف ألغراض التعليم والتوثيق اإلعالمي

 

تعطي غالبية التشريعات املقارنة حلقوق املؤلف وامللكية الفكرية للمؤسسات الرتبوية والتعليمة، فضاًل             

نشاطها بالشكل الذي حيقق املصلحة العامة، عن املؤسسات اإلعالمية احلق يف استعمال املصنف يف نطاق ممارسة 

فاخلدمات اليت تقدمها هذه املؤسسات تهدف من حيث األصل إىل حتقيق الصاحل العامة، ومثل هذا القيد يسري 

على املصنفات اليت يتم استغالهلا عرب االنرتنت، إذ يكون هلا يف حدود أهدافها استعمال املصنف وبالقدر الذي ال 

صاحب احلق فيه ومالك حقوق استغالله، وامناط هذا االستعمال نبينه يف فقرتني على النحو  يتعارض مع حقوق

 االتي:

 

 الفقرة األوىل

 رتبويةاالستعمال املقرر للمؤسسات ال

غالبية التشريعات املقارنة واملعاهدات الدولية من دون استثناء،  أشارت إليه هذا النمط من االستثناء           

عن مجهور الباحثني  فمنحت النصوص القانونية احلق للمؤسسات التعليمية كاجلامعات واملعاهد واملدارس، فضاًل

يمية واملثقفني، احلق يف االستفادة من املصنفات الفكرية واستنساخها وحفظ نسخ منها حتقيقا لألهداف التعل

 .والرتبوية وتطوير أساليب البحث العلمي

كان شكلها ومضمونها لغرض  ية، أيًافكر، باستخدام املصنفات ال(2)تسمح الكثري من قوانني حق املؤلفو           

االستخدام التعليمي عن طريق املطبوعات أو الربامج اإلذاعية أو التسجيالت الصوتية أو السمعية والبصرية، أو بث 
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العمل املذاع عرب وسائل البث واالتصال لغايات مدرسية وتربوية أو جامعية الغرض منها التعليم أو احلفظ يف 

 .تابعة هلااملكتبات ال

 

 

، عمل نسخ من املصنف الفكري سواء أكان ستعمال املصنف من املؤسسات الرتبوية والتعليميةيراد با          

شبكة املعلومات واالتصاالت الدولية من قبل اجلهات أو  إتاحته عرب ًا بصريًا يتممصنفًا مكتوبًا أم مسموعًا أم مسعي

لغرض حتقيق األهداف اليت تنشدها تلك  أو كليًا اهليئات أو املؤسسات التعليمية، اجلامعات أو املدارس جزئيًا

مستوى التدريس داخل  ، من خالل تشجيعها للبحث والتحصيل العلمي ورفعاجلهات وضمن احلدود املقررة قانونًا

 .(3)هذه املؤسسات

على الرغم و ،االستثناء من أن هناك تطابق يف املوقف وجدنالتشريعات املقارنة لايف مواقف  تأملناولو            

 رضية مشرتكة بني عموم النصوص القانونية هي أنأ إال أن هناك من اختالف الصيغ والعبارات الدالة عليه،

أن يكون  ألغراض التعليم فقط، وهذا ما يستتبع عمليًا والشرح اإليضاح على يقتصر املصنف احملمي استخدام

، قد اعد تاح عرب شبكة االنرتنتاملصنف املطبوع أو الربنامج اإلذاعي أو التسجيل الصوتي أو السمعي البصري امل

وبرامج   جماالت التعليم والرتبية واإلرشادلغاية تعليمية حبتة كالكتب املنهجية والدراسات البحثية املتخصصة يف

خيلو  إذ ،، وهذا ما مييز طبيعة هذا االستثناء عن االستثناء اخلاص باالستشهادالتطبيق االلكرتوني التعليمية

ألغراض تعليمية أو حبثية صرفة يف ميدان األدب والعلوم  أصاًل ًااالستثناء اخلاص من قيد أن يكون املصنف معد

،  ويشرط أن يكون عرض هذا املصنف أو استخدامه داخل املنشأة التعليمة بدون مقابل، وخبالف ذلك (4)والفنون

 .(5)نكون أما استغالل غري مرخص له يوجب املسؤولية عنه جتاه صاحب املصنف األصلي

باستخدام وتتجلى صعوبة تطبيق هذا االستثناء من الناحية العملية يف معرفة احلدود املصرح فيها            

يف  مهمًا بعد أن أصبح االنرتنت األداة الرئيسة يف التعليم، وقد شغل هذا األمر حيزًا منه املصنف احملمي أو جزاًء

فيما يتعلق بالنسخ واإلرسال االلكرتوني للعمل املرخص باستعماله على سبيل  الدراسات القانونية خصوصًا

بني حقوق املؤلفني على مصنفاتهم ومصاحل املنتفعني بهذه  ، وذلك بغية إجياد حلول وسط للتوفيقاالستثناء

لالفت للنظر أن بلدانًا عديدة ترى انه من العدل وضع قاعدة خاصة جتنب من خالهلا املؤسسات واملصنفات، 

عندما متارس حقها يف االستثناء املقرر  التعليمية والرتبوية كاجلامعات واملدارس التعرض لتهمة التقليد، خصوصًا
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، إمنا أجيز ذلك بقصد لشخص للمؤلف حصرًا استعماهلا ا بنص التشريع وتنسخ مصنفات فكرية يعود احلق يفهل

املوقف الذي ب، ومع وجود هذا التخوف جيب األخذ بنظر االعتبار (6)تلبية حاجات الطالب والباحثني والدارسني

تلك األعمال مع االستغالل العادي للمصنف،  منها اليت تشرتط أال يتعارض مثل 9/2حددته اتفاقية برن يف املادة

وإال يسبب ضررا غري مربر مبصاحل املؤلف املشروعة، وعلى الرغم من هذا النص إال أن االتفاقية مل حتدد ما 

 يتعارض مع االستغالل العادي من عدمه.

وهو ما بينه املشرع ة، أن يكون هذا االستعمال حبدود التحليالت واالقتباسات القصري ومن الضروري         

ألغراض التثقيف أو التعليم أو البحث العلمي ال بد من  ال بد أن يكون االقتباسو التحليل هذا، ولصحة (7)العراقي 

 .(8)وجود إشارة إىل املؤلف أو املصدر الذي اقتبست منه

على أن االقتباس والنسخ لألغراض العلمية يكون بأجزاء قصرية من مصنف وتشرتط أن  نصتوهناك تشريعات 

يكون النسخ يف احلدود املعقولة، وأال يتجاوز  أنيكون ذلك ألغراض التدريس بهدف اإليضاح والشرح بشرط 

 .(9)الغرض منه، مع ذكر اسم املؤلف وعنوان املصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا

ن هذه االقتباسات تكون مشروعة متى كانت بهدف اإليضاح أو ويذهب جانب آخر من التشريعات إىل أ           

الشرح أو ألغراض علمية أو تربوية ويف حدود ما يقضي به العرف املتبع يف مثل هذا النوع من االقتباسات على أن 

 . (10)يتفق ذلك مع حسن االستعمال واهلدف املنشود من هذا االقتباس

بشكل واضح ال يثري أية إشكاالت، وكان من األحرى بهذه التشريعات أن حتدد نطاق هذا االستثناء             

كما فعل املشرع الفرنسي عندما أجاز هلذه املؤسسات احلصول على نسخة رقمية من امللخصات ملصنف متاح عرب 

سار املشرع األمريكي  بينماوحقوق مؤلفه،  ومضمونه بأصل املصنف هذا االستعمال ال خيل ،على أن(11)االنرتنت

أن النسخ ألغراض التعليم والرتبية والبحث العلمي حتدد حبدود ثالث نسخ من األعمال واملصنفات ب األخذ لىع

، مع األخذ بنظر االعتبار مسألة تداول هذه النسخة على (12)الفكرية، شرط اإلشارة إىل اسم املؤلف وعنوان املصنف

داخلية ختص املؤسسة التعليمية املستفيدة من االستثناء حصرًا،ومبا يسمح للباحثني والتدريسيني واملتعلمني شبكة 

 .(13)من االنتفاع منها حبدود االقتباس أو االستشهاد

على التوازن بني حقوق املؤلف  أن حيدد عدد النسخ بشكل قاطع حفاظًا العراقي فكان األجدر باملشرع          

عن أن هذا االستعمال ال يعدو أن يكون جمرد استثناء، ومن ثم ال جيوز التوسع  هذه املؤسسات، فضاًل وأهداف

( نسخ، فهذا التحديد حيافظ قدر 3حتديد التشريع لعدد النسخ مبا ال يقل عن ) يل إىلفيه، أو القياس عليه، ومن
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فيما خيص احلفظ، أما فيما خيص االستشهاد ع اإلمكان على التوازن بني مصلحة املؤلف املالية، ومصلحة اجملتم

 .أو االقتباس فنميل إىل االكتفاء باملختصرات وامللخصات غري الوافية من املصنفات

 الفقرة الثانية

 واألرشفة وهيئات االعالم مراكز التوثيقصنف من قبل االستعمال امل

اجازت التشريعات املقارنة يف ميدان حقوق امللكية الفكرية استعمال املصنفات يف طار عمليات التوثيق              

واالرشفة يف املكتبات العامة أو مراكز التوثيق، كما مسحت يف ذات الوقت للهيئات اإلعالمية استعمال املصنف مبا 

قيقه، وهذا النمط من االستعمال يندرج على خيدم اهلدف الثقايف واإلعالمي الذي تهدف مثل هذه اهليئات حت

 -أمرين نبحثهما تباعًا: 

 أوال: استعمال املصنف من املكتبات ومراكز التوثيق واالرشفة

التشريعات املقارنة حلق املؤلف للمكتبات  معظمكما هو األمر بالنسبة هليئات التعليم والرتبية أجازت           

السبب وراء هذا و، شكلها املصنفات احملمية أيا كان حبفظ نسخة من واألرشفة واإليداعالعامة ومراكز التوثيق 

 تفعيل دور اإليداعاالستثناء، هو 

 

 

يضع هذه املصنفات حتت  قد ، بقصد حفظ نسخ منها، ومثل هذا احلفظالقانوني للمصنفات املشمولة باحلماية 

طائلة االستعمال من قبل اجلمهور الذي يرتاد هذه املؤسسات واملكتبات، مبا حيقق وينمي األغراض البحثية 

، ومبا أن صاحب املصنف قد مسح حبفظ نسخة منه (14)والتعليمية دون أن يقرتن هذا احلفظ بقصد حتقيق الربح

اخه لغرض حفظه وتسهيل الرجوع إليه ممن يرتادون هذه لدى جهة اإليداع فال جيوز له أن مينع استنس

 .(15)املؤسسات

 ومن املالحظ على املوقف التشريعي انه يذهب إىل حصر هذا االستثناء باحلفاظ على نسخة من املصنف          

خ صورة طبق عن طريق التصوير الفوتوغرايف أو بأية طريقة مشابه، ويراد بالنسخ الفوتوغرايف، استنسا لغرض توثيقها

األصل عن املصنف باستخدام وسائل تقنية تسمح بإعداد صورة مستنسخة مطابقة لألصل ملواد مكتوبة أو غري ذلك 

 .(16)من األعمال الفكرية أيا كان شكلها أو حجمها أو طبيعتها
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وال بد من التنويه إىل أن أساليب النسخ مل تعد تقتصر على النسخ الفوتوغرايف وحسب، بل تطورت لتمتد           

 فظ أو التخزينعرب تقنية احل أو جزئيًا إىل النسخ الرقمي الذي يتم من خالل نقل األعمال واملصنفات الفكرية كليًا

رب الشرائح والصور التلفزيونية أو أي جهاز آخر، فهذا الرقمي إلظهار نسخ منه بصورة مباشرة أو غري مباشرة ع

بل ال ميكن إىل حد كبري  ،لألصل متامًا النمط من النسخ جيعل من املصنف املصور عرب تقنية النسخ الرقمي مطابقًا

 .(17)التمييز بني ما هو أصلي وما هو مصور مهما تعددت النسخ املأخوذة عن األصل

اء تشرتط التشريعات املقارنة أن يكون النسخ عن طريق تصوير نسخة من املصنف وال ولصحة هذا االستثن         

يهم الوسيلة اليت يتم التصوير بها، كون تطور وسائل النسخ والتصوير ال تؤثر على جواز النسخ بشرط أن تكون 

أن ال يكون اهلدف من فيجب  ،ثانياأما ، أواًل ، هذاالنسخة بقصد احلفظ يف املكتبات العامة أو مراكز التوثيق

أكان ذلك بطريق مباشر أو  التوزيع التجاري بقصد حتقيق الربح املالي على حساب املؤلف األصلي سواُء هو النسخ

يعزى إليها حفظ  يتحصري باملؤسسات ال وبشكل غري مباشر، إمنا يكون القصد من جواز النسخ كونه مقصورًا

لديها، الفعلية لعملية النسخ والتصوير من املصنفات احملفوظة  احاجته بتنسخ من املصنف، أو املؤسسات اليت تث

ال  ال يسبب ضررًا وبالقدر الذي البحث والدراسة ينسجم مع أغراض الستعماهلا ممن يرتاد هذه املؤسسات بشكل

 .(18)وحقوقه مربر له مبصاحل املؤلف

األحداث وبالشكل الذي يدخل ضمن نشاط اجلهات اليت وقد ميتد هذا االستثناء ليشمل أرشفة التقارير و           

يكون حفظ التقارير وبالبيانات اخلاصة بكل ما حيدث يف إطار احلياة العامة من اختصاصها، ويقصد بأرشفة 

نقل أحداث جارية بطريقة معينة وإعداد تقارير عن هذه األحداث، اهلدف منها عدم نشرها أو بثها  األحداث،

بشكل  عرب اإلذاعة والتلفزيون أو بأي وسيلة أخرى، وإمنا القصد من جتميعها صياغتها وتدوينها الستعماهلا الحقًا

من يرتادون هذه اجلهات أو يتعاملون  من اجلهات اليت تعمل على أرشفة املوضوعات واألحداث أو من قبلخاص 

 .(19)معها

" جمموعة من وثائق مهما كان تارخيها أو  يراد بهعلم املكتبات والتوثيق  أخصائيوواألرشيف حبسب          

شكلها أو وعاؤها اليت ينتجها أو يستقبلها كل شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص أثناء ممارسة نشاطه"، 

لم األرشفة واملكتبات والتوثيق إىل أن ظهور التكنولوجيا احلديثة لألعالم واالتصاالت قد غري ويذهب املختصون يف ع

الطريقة التقليدية لتعريف األرشيف، وخاصة األرشيف الذي ينتمي للمجال العلمي يف السياق احلديث لالتصال 
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بأنه خزن للمعلومات أو بشكل أو بآخر على مفهوم األرشيف، فأصبح األرشيف يعرف "  أثرالرقمي، وهذا 

 مستودع للوثائق ".

منوذج أرشيف مفتوح  إلجنازلتكنولوجي دفع صاحب الدراسة املوسومة )مساهمة االتأثري إال أن            

مؤسساتي خاص باإلنتاج العلمي ملركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين( إىل القول بان األرشيف: " هو خزانات 

مت تشكيلها بهدف  إذاطبيعتها وأوعيتها سواء كانت عامة أو خاصة، مؤسساتية أو شخصية،  الوثائق اليت تتعدد

اإلتاحة احلرة حملتوياتها من دون حواجز اقتصادية أو قانونية، تضمن أو ال تضمن بروتوكوالت التشغيلية البينية 

"(20) . 

النشاط  يف نطاقؤسسات بقصد استعماهلا فمجموعة الوثائق والبيانات اليت يتم ختزينها من قبل األشخاص أو امل

أيا كان منط الوثيقة أو شكله تدخل يف جمال األرشيف احلر لألحداث  ات العامةارسه املؤسسمتاالعتيادي الذي 

 واجملريات اليت حتدث على ارض املعمورة.

ألن  لعامود االستعمال افالتقارير والوثائق اليت يكون القصد منها أرشفة األحداث اجلارية تدخل ضمن حد         

التقرير أو الوثيقة ال تعد بقصد إعادة بثها أو نشرها من قبل املستفيد من االستثناء على اجلمهور بشكل مباشر أو 

، مبا يساعد على إمكانية الرجوع (21)غري مباشر، بل ينحصر جل قصده يف توثيق وحفظ األحداث العاملية اجلارية

 تمع عند البحث أو التحليل أو املقارنة بني األحداث املاضية واحلاضرة.إليها من قبل عموم أفراد اجمل

إمنا يكون القصد منه هو حفظ أحداث جارية يف العامل على سبيل اخلزن  ة،حلفظ واألرشفاستثناء فا        

على ما يدور يف العامل من أحداث، دون أن يقرتن هذا احلفظ بقصد  من خالهلا االطالع يف دتساعوبأوعية خمتلفة 

 ال يتجاوز جمرد وهذا االستثناء أيًا كانإعادة البث أو النشر هلذه األحداث للجمهور بطريق مباشر أو غري مباشر، 

إن هذا احلفظ ال وثائق أو مستندات أو تقارير تدون األحداث اجلارية دون تفاصيلها املطولة أو املسهبة، كما  أنه

 .مع نية حتقيق الربح التجاري يقرتن أساسًا
 صفوة القول إن هذا االستثناء سواء أكان للمؤسسات الرتبوية أم التعليمية من جامعات ومدارس أم للمكتبات       

جموعة من مبه ، ال بد أن يقرتن بقصد حتقيق االنتفاع العام وحصرأو اإليداع أو األرشيف مراكز التوثيق وأ العامة

أو حلفظ أحداث وتقارير  الدراسة أو التدريس يف هذه املؤسسة أو تلك وأاألشخاص ممن ميارسون مهمة البحث 

، من دون أن جرت على أرض املعمورة ميكن االستفادة منها مبا خيدم البحث العلمي أو األكادميي أو اإلعالمي
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ومن ثم اإلضرار  ،مباشر أو غري مباشر بشكل ضاربة التجاريةيقرتن هذا النمط من االستثناء بقصد حتقيق الربح وامل

 مبصلحة املؤلف األصلي.

 

 

جلوازه من  ، فال بدأو اإليداع راكز التوثيقوملعموما فإن االستعمال سواٌء أكان للمؤسسات التعليمية أم املكتبات أ

 -السياق: شروط معينة، ميكن لنا استخالصها من القانونية وأراء الفقه يف هذا  توافر

أن يقتصر االستعمال على التحليل أو االقتباس أو االستشهاد أو النسخ ألغراض علمية أو تربوية أو  -1

 األفراد، فأساس هذا االستثناء يعود بالنفع للصاحل العام من خالل السماح للجهات الرمسية أو (22)حبثية

القيام بهذا االستعمال سواٌء أكان بالكتب أم املقاالت أم الصحف أم األخبار اليومية أم البث  التابعني هلا

 .ي، الذي يتم تداوله إتاحته عرب شبكة االنرتنتالتلفزيوني أم اإلذاع
الشرط من أن يشار بشكل واضح إىل اسم صاحب املصنف واملصدر الذي اقتبست منه املعلومات، فهذا  -2

 . (23)األهمية مبكان يف سبيل احلفاظ على حقوق املؤلف األصلي، وعدم اإلساءة إليها بأي شكل من األشكال

مع النصوص التشريعية السائدة يف هذا السياق، ويف حدود الغرض املنشود  منسجمًا أن يكون هذا االستعمال -3

ه االقتباسات لتحقيق ربح جتاري على حساب منه، وإال فإن االستثناء ال يكون مشروعا متى ما استغلت هذ

وحقوقه الفكرية  ومل يكن القصد منها إال اإلضرار مبصلحة املؤلف ،املؤلف ومبا خيالف حسن االستعمال

(24). 
 اإلعالمية املصنف من قبل اهليئات االستعمال:ثانيًا

خمتصرات على سبيل االستشهاد من  وأنقل مقتطفات  هليئات االعالم واإلذاعة أعطت التشريعات املقارنة       

، أو تسجيلها بشكل مؤقت مبا ينسجم مع منط األعمال اليت تضطلع بها هذه املؤسسات األعمال الفكرية احملمية

من دون موافقة املؤلف أو دفع تعويض له، عن طريق الصدفة أو بطريق عرضي، كما هو األمر عندما يتم استخدام 

لتلفزيون ووسائل اإلعالم املختلفة، خالل عرض تقرير إخباري أو نشر خرب أو مصنف فكري عن طريق اإلذاعة وا

 ، (25)ترفيهي وأبرنامج ثقايف 
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، مبا فيها وسائل البث اإلذاعي ومن الالفت للنظر أن التشريعات املقارنة أجازت لوسائل اإلعالم عمومًا

نشرات األخبار أو نقل األحداث اجلارية أو والتلفزيوني أن تنشر على سبيل التوضيح أعمااًل فكرية يف سياق 

مناقشة قضية من القضايا االجتماعية أو االقتصادية، وال يهم الطريقة اليت يتم بها عرض املصنف أو الطريقة اليت 

سبق فيها عرض املصنف، سواء أكان االستشهاد أو االقتباس بواسطة التصوير الفوتوغرايف أو السينمائي أو الفيديو 

، كما إن األمر ينطبق على مجيع صور االستشهاد واالقتباس اليت تتم يف شكل (26)نرتنتطة اإلذاعة أو االأو بواس

خمتصرات وتقارير صحفية يتم بثها ونقلها عرب الصحف الناطقة اليت تعرض على شاشات التلفزيون أو على 

 . قرر قانونًا هيئات اإلذاعة ويف حدود عملها املصفحات الويب، أو اليت يتم إذاعتها عرب

وعمومًا فأن االخبار اليومية املختلفة ما هي إال احداث ووقائع معاصرة تنقلها الصحافة أو اإلذاعة         

والتلفزيون، أو اية وسيلة أخرى من وسائل االعالم، سواء أكانت أحداث حملية أو دولية، كأخبار احلروب 

 .(27)غطية املؤمترات يف الداخل واخلارجواملشاورات الدولية وتغطية الكوارث الطبيعية وت

 

 

وقد تتبع اجلهات اإلعالمية لالستفادة من هذا االستثناء وسيلة التسجيل املؤقت للربامج واملواد اليت يتم بثها أو    

يراد بالتسجيل املؤقت نسخ العمل املذاع من قبل هيئات اإلذاعة نشرها عرب اإلعالم التقليدي أو االلكرتوني، و

والتلفزيون يف صورة تسجيل مؤقت، واألدق من ذلك هو التسجيالت الصوتية والسمعية البصرية أو أداء برنامج 

إذاعي أو تلفزيوني تعده هيئة إذاعية أو تلفزيونية بصفة مؤقتة، وبوسائلها اخلاصة الستخدامه يف براجمها اليت 

تعد  أنيعطي هليئات اإلذاعة والتلفزيون احلق يف  ، فهذا النمط من التسجيلوسائل اإلعالم املختلفةعرب  هاتبث

 .(28)ال يدوم لوقت طويل مؤقتًا لرباجمها اخلاصة تسجياًل

، أو هي " الربامج (29)والربنامج اإلذاعي " يقصد به إرسال األصوات والصور أو كليهما بواسطة الالسلكي "       

 .(30)ها يبثها املرخص له للجمهور "واملواد املرئية أو املسموعة بكل أنواعها أو أي جزء من

تبثها هيئات  ،أو كليهما معًا أصواتهي جممل األعمال املسموعة أو املرئية صورًا أو  بهذا املعنى فالربامج        

 .نرتنتاإلذاعة أو حمطات البث واإلرسال عرب وسائلها السلكية أو الالسلكية مبا فيها شبكة اال

 تاحةإىل أن هذا االستثناء يعطي احلق هليئات اإلذاعة والتلفزيون أن تعد لرباجمها املوال بد من اإلشارة          

عرب وسائل البث املختلفة باستخدام تقنياتها اخلاصة تسجيال مؤقتا غري دائم يف نسخة واحدة أو أكثر ألي مصنف 
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لفزيون يرتبط بتقنية نابعة من يرخص هلا أن تذيعه أو تبثه، وإقرار هذا االستثناء ملصلحة هيئات اإلذاعة والت

ظروف وأساسيات التشغيل يف حمطات البث واإلرسال اإلذاعية والتلفزيونية، إذ تعد هذا التسجيالت املؤقتة وسيلة 

فنية للتحكم يف تنظيم وتوزيع أوقات الربامج على خمتلف ساعات اإلرسال املباشر، واملثال البارز هلذه التسجيالت 

وسيقية والرتفيهية اليت تذيعها اإلذاعة بني فقرات براجمها املختلفة، أو املشاهد اليت يعرضها املؤقتة الفقرات امل

التلفزيون أو احملطات الفضائية كفواصل بني الربامج اليت اعتادت على بثها، واألصل يف هذه الفواصل واملقطوعات 

 .(31)املوسيقية أنها مصنفات حممية يف الغالب

، وما بهن هذا االستثناء انقسامات حول حتديد نوع املصنف الفكري الذي يتم االستشهاد وبرزت يف ميدا        

لالستثناء،  أكد هذا االنقسام هو سكوت معظم التشريعات عن حتديد نوع املصنف الذي ميكن أن يكون حماًل

إىل انه ال جمال للقول بالتمييز بني املصنفات  التيار األول: يذهب ، إذإىل تيارين بهذا اخلصوص فانقسم الفقه

الفكرية أدبية كانت أو فنية، لألخذ باالستثناء الوارد يف هذه الفقرة، طاملا أن التشريع مل حيدد نوع املصنف 

 .(32)املشمول باالستثناء وغرضه

لنمط من االستثناء عليها، أن هذا الرأي ال يأخذ بالتمييز بني املصنفات وطبيعتها وغرضها لبسط هذا ا من الواضح

ومثل هذا الرأي ينسجم مع موقف التشريعات املقارنة، من حيث إن التشريعات املقارنة مل متييز بني أنواع 

املصنفات عند بسط احلماية ومل تفرق بني ما هو أدبي وفين، بل وضعت غالبية التشريعات قاعدة عامة يكون على 

، أدبية كانت أو فكريًا يقة التعبري عنها أو الغرض منها متى تضمنت ابتكارًاكانت طر أساسها محاية املصنفات أيًا

 فنية أو علمية.

لطبيعة تلك  يرى ضرورة استبعاد تطبيق هذا النمط من االستشهاد يف املصنفات الفنية نظرًا التيار الثاني: أما

رقمية منها على وجه اخلصوص قواعد  ومنها على سبيل املثال النوت املوسيقية اليت يتم نشرها كطبقة املصنفات

بكامل الغالب  يف أو االستعمال هلذه املصنفات يكون ن االستشهادأل، البيانات واملصنفات املتاحة عرب اخلط

املصنف، كما أن استبعاد هذه املصنفات من حيز االستثناء من شأنه أن يشجع الناشرين على االستثمار يف هذا 

، ومثل هذا الرأي أيدته حمكمة التمييز الفرنسية، بان " أي استنساخ كأمل أو (33)النمط من املصنفات احلديثة

 . (34)جزئي لألعمال اليت ميكن إعادة استخدامها على هذا النحو يتعارض مع مقاصد هذا االستثناء

، فبالنسبة من الضروري القول إن تعميم منع االستشهاد على مجيع املصنفات الفنية أمر ال ميكن األخذ به        

للمصنفات املرئية والبصرية اليت يتم بثها وعرضها بشكل مرئي، جند أن طبيعتها املرئية تسمح بتطبيق استثناء 
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 االستشهاد دون متييز بينها وبني املصنفات األدبية لتشابه األمر بينهما إىل حد كبري، فاالستشهاد يكون مشروعًا

قة بني ما هو فين وأدبي، هذا من ناحية، أما الناحية الثانية فإن حمكمة من دون احلاجة إىل القول بالتقييد والتفر

التمييز الفرنسية سايرت التشريع الفرنسي، حيث عد أن االستشهاد بأعمال ومصنفات الغري أمر ممكن وجائز، 

لغاية اليت مع ا ومنسجمًا لكن بشرط أن ال يغين ذلك عن الرجوع إىل العمل املستشهد به، وهو موقف يعد منطقيًا

 من أجلها أجازت قوانني امللكية الفكرية حق االستشهاد مبصنفات الغري، وبالنتيجة إذا ما جتاوز النشر أو البث

 . (35)يعد غري مشروع ما مل يقرتن بذكر اسم املؤلف وعنوان املصنف ملختصرات املقررة قانونيًاحدود ا

وينطبق هذا اجلواز على وسائل اإلعالم جبميع أشكاهلا وأنواعها ووسائلها، فسواء أكانت عمليات البث         

اهليئات اإلذاعية والنشر هلذه املقتطفات أو املختصرات متت عرب األقمار الصناعية أو شبكة االنرتنت أو 

من هذه اخلدمات اإلعالمية والتلفزيونية، ما مل ، فاملهم هو أن تتم عملية نقلها إىل مجهور املستفيدين والصحف

خترج عن الغاية اليت حددها التشريع، لذا فقد ذهب التشريع الفرنسي إىل ابعد من نشر املقتطفات واملختصرات، 

 .(36)فأجاز النشر الكامل عن طريق وسائل البث اإلعالمي ألغراض إعالمية مرتبطة بنقل أحداث الساعة

ن املصنفات والكتب والروايات ودواوين الشعر يف جمال االنرتنت مفإن مسألة نشر املختصرات  وبهذا الشأن        

وشبكات االتصال، يتعارض مع النشر املرخص به، بل يعد جتاوزًا على حقوق صاحب املصنف، متى مت نشر 

ناشر يف هذه احلالة أجزاء من أشعار أحد الشعراء، بشكل رقمي ال يتفق مع الغرض املقرر من االستثناء عد ال

متجاوزا جملرد نشره خمتصرات أو مقتطفات، وكذلك ال جيوز أن يعرض يف موقع من مواقع اإلنرتنت خمتصرات 

من املصنفات الفنية بشكل يتجاوز القصد من مسايرة األحداث والتقارير العادية، من دون رضا الفنان طاملا أن 

برامج أو تقارير أو نقل أحداث جارية، ومربر هذا التحديد هو أن  نشرها مل يتم ألغراض االستشهاد بها من خالل

النشر عن طريق االنرتنت يصل إىل مجهور عريض ومتنوع عرب احلدود، وخيتلف عن ذلك الذي توجه له اجلريدة 

 .(37)الورقية

االستشهادات  و لفقه والتشريع الالتيين حتكمها التحليالت القصريةا يف مربرات هذا االستثناء وتبدو         

 .(38)املختصرة ذات الطابع النقدي واجلدلي والعلمي واإلعالمي

أما فيما خيص الفقه والتشريع االنكلوسكسوني فإن مسالة االستشهاد تندرج حتت مفهوم االستخدام العادل        

م، وهذا املصطلح الذي جييز للغري استعمال املصنف ما مل يكن هناك ضرر يلحق املؤلف من جراء هذا االستخدا

 يضع معيارا ميكن من خالله
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االستدالل على مشروعية االستخدام، متى ما كان هناك غرض مشروع وراء ذلك، وهذا املعيار على درجة من  

والبث ونقل البيانات  املرونة حبيث ميكن توسيعه أو تضييقه حسب حاجات اجملتمع وتطور وسائل النشر

 .(39)واملصنفات 

 -عوامل: على حقوق املؤلف متى اتسم هذا االستخدام بتحقق أربعة  فهذا النمط ال يعد تعديًا        

تعليمية أو  ألغراضالغرض املنشود من االستخدام وطبيعته، مبا يف ذلك االستخدام التجاري أو االستخدام  -1

 ترفيهية أو ثقافية.
 ماهية املصنف املشمول باحلماية. -2
 املستخدم وأهميته بالنسبة للمصنف برمته.حجم اجلزء  -3
 .(40)تأثري طريقة االستخدام على احلق املالي املشمول باحلماية -4

لالستفادة من خالصة القول إن االستثناء املمنوح للربامج اإلذاعية والتلفزيونية ووسائل اإلعالم الرقمي            

لغرض  صنفاتبث أو نشر ومقتطفات وخمتصرات من امل ، مقرر على أساسعرب براجمهايتم بثها  املصنفات اليت

توضيح أحداث أو أخبار أو نقاشات علمية أو أدبية يف اإلطار الرتفيهي والعلمي والثقايف، واملهم أن حتقق هذا النمط 

ف من االستثناء ال يكون جائزا، إال عند حتقق شروط تطلبها املشرع، الغاية منها حتقيق التوازن بني مصلحة املؤل

 ومصلحة اجلمهور، وميكن لنا إدراجها باآلتي:

أن يكون االستثناء يف حدود املقتطفات واملختصرات القصرية اليت ال تغين عن الرجوع إىل أصل املصنف،  -1

نقل  هويف حدود إيضاح الفكرة أو املوضوع الذي يتم إعداد التقرير بشأنه، حبيث ال يتجاوز الغرض من

 تتفق هذه االقتباسات مع حسن االستعمال.احلدث، وبالنتيجة ال بد أن 
 يكون الغرض من نشر االقتباس أو املختصر حتقيق الربح التجاري على حساب املؤلف األصلي. أال -2
ذكر اسم املؤلف وعنوان املصنف الذي مت النقل منه أو نشر مقتطفات أو خمتصرات منه على سبيل  -3

 االستشهاد.
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 طلب الثانيامل

 راض الرتفيهية واالجتماعيةلألغاستعمال املصنف 

أجازت التشريعات املقارنة للملكية الفكرية وحقوق املؤلف من دون احلاجة إىل موافقة املؤلف أو دفع          

من  فئات بعينهاتعويض له، عرض املصنف أو العمل األدبي والفين أيا كان شكله ومضمونه بشكل علين أمام 

وهذا القيد يرد على النحو  ،أو لتحقيق مصلحة فئة معينة من فئات اجملتمع ةيف إطار املناسبات الرتفيهي اجلمهور

 ـاآلتي: ــ

 الفقرة األوىل

 استعمال املصنف ألغراض الرتفيه

أقرت التشريعات املقارنة هذا االستثناء بأداء أو عرض األعمال واملصنفات الفكرية على طائفة من           

اليت  هور ويف نطاق احلفالت واملناسبات الرمسية وضمن احلدود اليت تتطلبها هذه املناسبات واحلفالت،اجلم

أي يف حدود األشخاص الذين يتمتعون باحلصول على  تهدف لتحقيق أغراض ترفيهية بعيدة عن حتقيق الربح،

 رخصة املشرع للتمتع بهذا النمط من االستثناء.

عرض أو األداء بني جمموعة من األشخاص تربطهم رابطة معينة على خالف رابطة العائلة فال بد أن يتم ال         

كما لو كانوا أعضاء مجعية أو ناٍد أو مؤسسة تربوية أو تعليمية، فأساس االستثناء هو انتماء طائفة من اجلمهور إىل 

ناء، فذهبت التشريعات املقارنة إىل جهة من اجلهات الرمسية أو شبه الرمسية ليتمكنوا من االستمتاع بهذا االستث

والرتفيهية، باستعمال املصنف الفكري من  لثقافيةتقييد استعمال هذا النمط من االستثناء ضمن نشاطات املؤسسات ا

قبل األساتذة والطالب، أو اجلمهور الذي حيضر العرض أو األداء ممن يتمتعون حبصوهلم على اشرتاك مباشر يف 

 .(41)أو الثقافية يهية أو الرتبويةنشاط املؤسسات الرتف

هذا االستثناء البد أن ينحصر أداء النقل أو العرض ضمن طائفة حمددة من اجلمهور داخل  ولتحقق       

، كما البد أن ال يقرتن القصد بأداء أو الرتفيهية، وممن ينتمون لعضوية هذه املؤسسات حصرًا ثقافيةاملؤسسات ال

، وفضاًل (42)الربح املادي على حساب مصلحة املؤلف، بشكل مباشر أو غري مباشر املصنف أو عرضه بقصد حتقيق

، وتطبيقًا لذلك (43)عن ذلك البد أن يكون االجتماع داخل املنشأة أو املؤسسة، حبيث ال تتوافر العلنية يف االجتماع

األغاني على مبناسبة قيام بعض الطالب بنسخ بعض  1996أغسطس  14قضت حمكمة باريس االبتدائية يف 
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صفحات والويب اخلاصة بهم واليت كانت قد أتيحت عرب االنرتنت عن طريق مقدم خدمة املدرسة، حيث ذهبت 

احملكمة بأنه " متى أتيح للغري االتصال بالشبكة وزيارة صفحات املدعى عليهم الشخصية، ومن ثم احتمال 

 .(44)من قبل املدعى عليهم " احلصول منها على نسخة، فان االستعمال يعد استعمااًل مجاعيًا

املالحظ من هذا احلكم، هو أن نسخ األغاني هنا يعد استعمااًل مجاعيًا، الن السماح للغري بالدخول إىل       

الصفحات الشخصية للطالب على الرغم من اتصاهلم باخلدمة اليت تقدمها املدرسة جتعل من املصنفات املتداولة 

دد ال حصر له من املستخدمني نتيجة النفتاح شبكة االنرتنت على عامل ال حدود على هذه الشبكة متاحة أمام ع

له، وهو ما ينتفي معه االستعمال يف حدود املؤسسة أو لفئة معينة من األشخاص، وتتحقق العالنية اليت يتالشى 

 معها قصد االنتفاع من املصنف حبدود هذه الفئة أو الطائفة.

على خالف احلفظ لغرض االستعمال الشخصي، وامنا يكون الغرض منه الستعماهلا فنسخ برنامج احلاسوب        

يف إطار منتدى ثقايف أو أسري أو مجعية ترفيه، ال يشكل مساسًا حبقوق مؤلف الربنامج، ما دام الغرض من 

سألة تقدير االستعمال ال يقصد منه حتقيق الربح وأو تداول املصنف خارج نطاق املنتدى، ويظل مثل هذا األمر م

 .(45)لسلطة قاضي املوضوع يستخلصها حبسب وقائع وظروف كل دعوى على حدة 

 

 

لق قتكنولوجيا النسخ والنقل واإلرسال احلديثة قد تثري بعض ال أحدثتهوال بد من التنويه إىل أن التطور الذي       

اقتصادية قد تتسبب للمؤلف وصاحب احلق أمام مستقبل هذا النمط من االستثناء، مبا هلذه األعمال من أهمية 

بضرر مادي نتيجة عرضها على طبقة واسعة من اجلمهور وعرب دول متعددة، باستخدام وسائل البث املباشر والنقل 

من التشريعات مل تأخذ بعني  أن جانبًا كما لق،قالفوري لنشاطات النوادي واملؤسسات الرتفيهية، ومما يزيد ال

االعتبار وبشكل دقيق وجدي تنظيم هذا النمط من االستثناء ووضع القيود والشروط الالزمة لتحقيق التوازن بني 

 مصلحة املؤلف ومصلحة طائفة حمددة من اجلمهور.

 الفقرة الثانية

 املعوقني قرر لفئةستعمال املالا

باستخدام أو نسخ املصنفات  أو بدنيًا أو مسعيًا خيص للمعوقني بصريًايتحدد مضمون هذا االستثناء بالرت        

الفكرية املنشورة تلبية حلاجاتهم الشخصية، ويندرج حتت هذه الطائفة جمموعة من األشخاص ممن يعانون مشاكل 
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ع، ، والصم الذين يعانون من صعوبات يف السمالبصر فاقديو املكفوفنيصحية كالعوق البصري، أي األشخاص 

 .(46)والبكم ممن يعانون من صعوبات يف النطق أو الكالم

ة من اجلمهور هلا احلق يف استخدام املصنفات الفكرية السمعية والبصرية ئفلاملالحظ بهذا الشأن أن هذه ا      

إىل خدمة  ، واألصل يف هذا االستثناء انه يستندة االنرتنتشبكعرب  أو رقميًا واملكتوبة سواء أكانت منشورة تقليديًا

مصلحة هذه الطائفة ومساواتهم مع إقرانهم اآلخرين اخذين مببدأ اشرتاك كل فرد اشرتاكا حرا يف حياة اجملتمع 

، كما يستند هذا االستثناء إىل اعتبارات إنسانية واجتماعية أساسها إتاحة الفرصة للمعوقني (47)الثقافية واالجتماعية

يف بالدهم وجمتمعاتهم املدنية، من خالل السماح هلم باالستفادة من كل أمناط للمشاركة الفاعلة يف احلياة الثقافية 

كان شكله ومضمونه، شرط أن ال يضر مبصاحل املؤلفني، وحيفظ التوازن املناسب بني احتياجات  النشاط الفكري أيًا

ف على إعفاءات قانونية املعوقني واملؤلفني على حد سواء، من خالل تضمني نصوص التشريعات املقارنة حلقوق املؤل

خاصة بإنتاج وتوزيع وحتميل رسائل بديلة يقتصر استخدامها على طائفة املعوقني، مع إلغاء شرط احلصول على 

 .(48)ترخيص مسبق من صاحب احلق بهذا الشأن

فاقدي  وانقسم التشريع املقارن حول حتديد معنى العوق يف إطار هذا االستثناء، فهل يقتصر معناه فقط على       

أو ضعاف العقول من األطفال واملسنني، أو غريهم من  السمع والبصر أم يشمل فئات أخرى من املعوقني حركيًا

يتمثل يف قوانني  االجتاه األول:، إذ يذهب املعوقني بدنيا ممن تعرتضهم صعوبات يف االنتفاع باملصنفات الفكرية

ء بفاقدي السمع والبصر، وذلك بإتاحة الفرصة هلم لالستفادة حق املؤلف اليت تقيد تطبيق هذا النمط من االستثنا

من املصنفات الفكرية من خالل عملية شرح وتوضيح املصنفات السمعية والبصرية من خالل استعمال بعض تقنيات 

ا بع فيهطالطباعة احلديثة كما هو األمر بطريقة برايل أو الكتاب الشريط ، ويراد بطريقة برايل، الطريقة اليت ت

تسجيل  به،، أما الكتاب الشريط، يقصد الكتابة باحلروف الكبرية البارزة املستخدمة من قبل املكفوفني بصريًا

حمتوى املصنف على شريط مغناطيسي بصوت صاحبه حبيث يتمكن املستعمل هلذا الشريط من مساع حمتوى 

 الشريط،

 

وهذه التقنية طرحتها إحدى الشركات اليابانية لصنع األجهزة الكهربائية، وقد شاع استعمال هذه التقنية عامل  

، وكذلك األمر بالكتب االلكرتونية أو الرقمية، اليت تعين متثيل الكلمات أو البيانات بشكل (49)الطباعة احلديثة

أيضا خدمات البث والقراءة  ويندرج حتت هذا املفهوم، (50)رقمي وثنائي من خالل نظام املسح الضوئي غري امللموس
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اإلذاعية، وهذا االجتاه ال يفسح اجملال أمام غري هذه الطائفة من املعوقني مسعيا وبصريا، وبالنتيجة ال جمال 

 لتطبيق هذا االستثناء على فئات أخرى من املعوقني.

، وإمنا توسع وبصريًا بيق هذا االستثناء على املعوقني مسعيًايتجسد يف القوانني اليت ال تقيد تط االجتاه الثاني:أما 

نطاقه ليشمل فئات أخرى من املعوقني، كما هو األمر بالنسبة للمعوقني حركيا وضعاف العقول من األطفال واملسنني 

تعرتضهم واملعوقني بدنيا الذين ال يستطيعون اإلمساك بالكتب وتقليبها أو الرتكيز على حمتوياتها وغريهم مما 

، إذ أعطت هذه القوانني ملراكز التوثيق واملؤسسات الثقافية والتعليمية نسخ (51)صعوبات االنتفاع باملصنفات الفكرية

وتوزيع املصنفات املتاحة عرب شبكة االنرتنت بغري غرض الربح من اجل تسهيل مهمة رجوع املعاقني إليها بصفة 

 .(52)نهاشخصية لغرض استعماهلا أو حفظ نسخة رقمية م

بد من أخذها ية اليت المن اجلمهور تعد من األمور اجلوهر فئةألمر أن منح الرتخيص هلذه الخالصة ا         

وال بد من ن هذه الفئة من األشخاص هلم حقوق على فئات اجملتمع كافة، ألاالعتبار من قبل املشرع،  بنظر

اجملتمع ومنحهم حق املشاركة الفاعلة يف بناء اجملتمع، وعندئذ البد من منحهم حق  ع أقرانهم داخلمساواتهم م

استخدام املصنفات الفكرية أيا كانت مبا حيقق هذا الدور وينمي قدراتهم الفكرية على اإلبداع واملساهمة الفاعلة يف 

األوىل أن يشمل هذا االستثناء اجملتمع، وال نرى ضرورة أن يقف املشرع عند حدود العوق السمعي والبصري، بل 

مجيع أنواع العوق السمعي والبصري والبدني واحلركي والضعف العقلي، والسماح هلذه الطائفة باستخدام األعمال 

الفكرية أيا كان شكلها وطبيعتها، ومما ال شك فيه يف هذا السياق أن ما أظهرته تقنيات التكنولوجيا احلديثة أدى 

بل حتى  ،ورقميًا ذه الفئة من استخدام األعمال واملصنفات الفكرية وبشكل واسع الكرتونيًاإىل فسح اجملال أمام ه

أجهزة السمع والبصر والكتب الرقمية اليت تعتمد على تقنيات ومن خالل استخدام تقنيات  ة االنرتنتعرب شبك

االلكرتوني، ومن  اإلعالمل شرها وبثها عرب كل وسائاملسح الضوئي للبيانات واملعلومات اليت يتم تداوهلا ون

يؤدي هذا النمط من االستخدام إىل تعريض مصلحة املؤلف للضرر املادي أو  ال أن جلواز هذا االستثناء الضروري

الربح أو اإلساءة لصاحب  حتقيقدون  هود الغرض املقصود مناستخدام املصنف حبد لذا ال بد من تقييداألدبي، 

 املصنف. 
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 خلامتةا

اليت توصلنا إليها  والتوصيات بعد أن انهينا البحث يف هذا املوضوع أصبح بإمكاننا تثبيت بعض النتائج         

 -وعلى النحو اآلتي:

 أواًل: النتائج:

تبني لنا أن االستعمال للمصلحة العامة يعطي احلق للمؤسسات أو اهليئات اليت تعمل على تقديم خدمات  -1

إليها بنسخ وختزين وحفظ املصنفات املتاحة عرب شبكة االنرتنت بقصد تعليمية وترفيهة الشخاص ينتمون 

 استعماهلا أو تداوهلا عرب شبكة أو منظومة داخليه ال تسمح ملن ال ينتمون هلا من النتفاع بهذه املصنفات.
ثبتنا أن االستعمال يتسم بسمة أنه حيقق املصلحة العامة من خالل تشجيع الباحثني أو تطوير القدرات  -2

لدراسية للطالب أو ادماج من يعانون من العوق يف اجملتمع وتدقديم العون هلم ليسهموا بشكل فاعل يف ا

 بناء وتطوير اجملتمع.
بينا أن هذا الستعمال ال يتحقق ما مل يتوافر له جمموعة من الشروط تتمحور يف عمومها على أن تضطلع  -3

، أن وم اجملتمع أو لطائفة منهم بقصد تطوير اجملتمعاملؤسسات أو اهليئات أو املراكز بتوفري خدماتها لعم

ميارس االستثناء حبدود الغرض منه، من ثم ال جيوز التوسع به، واخريا أن ال يكون القصد من االستعمال 

 حتقيق الربح أو االضرار بصاحب احلق على املصنف.
لعامة، رغم أن هناك أرضية ال يوجد اتفاق تشريعي على اتباع معيار ثابت بشأن االستعمال للمصلحة ا -4

 مشرتكة حول جواز النسخ لالستعمال اخلاص متى كان القصد منه حتقيق املصلحة العامة.
كان لتطور وسائل االتصال وشبكة االنرتنت االثر البالغ يف فسح اجملال أمام عدد ال حصر له من  -5

اجد احد املنتمني للشبكة األشخاص باستعمال املصنفات املتاحة داخل شبكة داخلية، إذ أن جمرد تو

اليت ختص هيئة أو مؤسسة تعليمة على شبكة االنرتنت قد يفسح اجملال لتبادل غريه من املتواجدين 

على الشبكة لكم ال حصر له من املنصنفات وهو ما يعين علنية االستعمال، وبالنتيجة ال حيقق هذا 

 .االستعمال الغرض منه بل جيعل من انتهاكًا هلذا االستثناء
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ها قد ال خيضع يف أحيان كثرية منطًا من االستعمال للمصنفات املتاحة عرب تاالنرتنت أوجد شبكة أن -6

لضوابط القانون أو حلسن االستعمال، مما أوجب ضرورة تدعو العديد من التشريعات إىل تعديل نصوصها 

 عني.مبا يتالءم مع الواقع التقين النفتاح الشبكة وعدم خضوعها لسلطة أو لقانون م
 ثانيًا: التوصيات

نوصي مشرعنا العراقي إىل ضرورة وضع آليات قانونية تسهم يف االستفادة من املصنفات الفكرية مبا حيقق  -1

 الصلحة العامة، وال خيل حبقوق الؤلف األصلي.
نظر االعتبار الفئات اليت حتتاج إىل رعاية خاصة نتيجة لوجود عقوق جسدي مقرتح على مشرعنا االخذ ب -2

عقوق عقلي والسماح هلم باألنتفاع الفكري من املصنفات مبا يتالءم وطبيعة اإلعاقة وطبيعة املصنف أو 

 حمل االستخدام.
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