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الملخص

تعالج هذه الدار�سة مو�ضوع ًا على درجة كبرية من الأهمية .فمن ال�ضروري �أن ن�ضع �أ�سا�سا قانونيا يبنى
عليه نظام املعلومات ،ولكن هذه لي�ست مهمة �سهلة؛ لأن مثل هذا النظام يحتاج معيارا ي�ؤدي �إلى املوازنة
بني وجود املعلومات بو�صفها ثروة عامة ،وبني اال�ستثمار يف جمال املعلومات ،وحينئذ حتتاج املعلومات يف
نطاق هذا اال�ستثمار �إلى احلماية� ،أو �أن امل�ستثمر نف�سه يحتاج �إلى احلماية .لقد متت درا�سة عدة معايري
و ت�سليط ال�ضوء على كل معيار فيما يتعلق بنقده ،وفيما ي�ؤدي �إليه من نتائج �إيجابية .والواقع قد حاول
الباحث التو�صل �إلى فكرة جديدة يدعمها باحلجج ،و�أن يفتح الباب �أمام البحث يف نطاق هذا املو�ضوع.

الكلمات املفتاحية :املعلومات ،النظام القانوين.
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Abstract
This article deals with a subject which is very important. It is necessary to put a basis
on which we can build a good legal system for the information. There is an urgent
need to regulate the information but this is not easy because this system needs a good
criteria which creates a balance between the pubic wealth which the information is
considered as a part of it and the investments in the field of information needed an
legal protection, in other words the protection of the investors. The article studied
many criteria, and shed the light on every criteria in respect of the critics and the
positive results which may be achieved by it. Finally, we try to put a new idea
supported by many legal arguments and to open the door before the researchers to
study this important subject.
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مقدمة البحث:
ال �شك �أن املعلومات �أدخلت �إلى نطاق القانون
قيمة جديدة ،ولكن هذه القيمة ال تعد مالية
لذاتها ،فعلى �سبيل املثال؛ الأ�شياء املادية لها
قيمة لذاتها من دون حاجة �إلى تدخل فكري.
ولكن املعلومات ال تن�صب على ال�شيء املادي
و�إمنا قيمتها ترتبط بالعقل الب�شري الذي مينحها
من خالل اال�ستخدام قيمتها احلقيقية� .صحيح
�أن املعلومات حتتاج �إلى دعامة مادية ،ولكن
تبقى العملية الفكرية هي الأ�سا�س يف توظيفها،
فجهاز احلا�سوب هو �شيء مادي ميكن �أن يعد
دعامة للمعلومات ولكن احلا�سوب من دون
العمليات الفكرية واملعلومات ال ميكن �أن ي�ؤدي
�إلى �أية نتيجة .وتن�صب املعلومات بالن�سبة جلهاز
احلا�سوب يف الربامج التي هي بدورها عبارة عن
عمليات فكرية ( )soft wordولي�ست �شيئا ماديا
وال ترد على �شيء مادي.
وابتدا ًء نالحظ �أن الأعمال الفكرية الناجمة
عن االبتكار اتخذت لها فئة يف �إطار النظرية
التقليدية ،وذلك على �أ�سا�س �أن هذه الإعمال
ميكن �أن تتحول �إلى مال غري مادي تعتمد قيمته
على معيار االبتكار ،ولكن ظهور املعلومات التي
ال ترتبط باالبتكار جعلت املو�ضوع حمل جدل
مرة �أخرى؛ ما هو املعيار الذي مبوجبه ميكن �أن
تتحول به هذه املعلومات �إلى مال؟ ثم �إذا كانت
النظرية التقليدية قد ا�ستوعبت الأموال غري
املادية ،فهل ت�ستوعب هذه النظرية املعلومات
وفقا لذات املعيار الذي بنيت عليه الأموال غري

املادية ب�صورة عامة؟
الواقع �أن دخول الأ�شياء غري املادية يف نطاق
النظرية التقليدية كان قائما على حماولة
الت�شبيه بينها وبني الأموال املادية ،اعتمادا على
القيمة االقت�صادية لكل منهما ،بل والتعامل
بال�شيء غري املادي بو�صفه منتجا ،فعلى �سبيل
املثال؛ عندما ظهر برنامج احلا�سوب كان يعد
حمال لعقد البيع متاما مثل املحل املادي ،ولكن
بد�أ التمييز يظهر تباعا بني الأ�شياء املادية وغري
املادية بو�صف �أن لكل منهما نظاما خا�صا ،وبعد
ظهور املعلومات �صار التمييز بينهما �أكرث جدال،
و�سيقت م�صطلحات �أخرى ،مثل امللكية الفكرية
وامللكية غري املادية.
�إن تطور فكرة عدم مادية الأ�شياء مل ت�ؤثر على
القيم االقت�صادية للأموال فح�سب ،و�إمنا كان
لها ت�أثري يف نطاق الفكر القانوين� ،إذ ال ميكن �أن
يدع الفقه هذه الظاهرة متر دون �أن يهتم بها.
لقد قيل �أن الأ�شياء غري املادية ميكن �أن جتد
�أ�صولها يف قواعد قدمية ،مثل ملكية الرق�ص لدى
بع�ض القبائل ،كما �أن تكثيف الفكرة غري املادية
ال ت�ستلزم �سوى �أن تكون فكرة املال �أكرث جتريدا
يف �إطار النظرية التقليدية ب�صورة �أكرب مما هي
عليه لت�شمل م�ستجدات الأموال يف هذا ال�سياق.
وقيل �أي�ضا �أن احلق الذي ترد عليه امللكية
الفكرية لي�س حمددا على وجه الدقة ،على نحو ال
يت�سع �إال لأموال حمددة ،ومن ثم ميكن �أن تدخل
املعلومات يف �إطار هذه امللكية.
�إن هذا البحث ين�صب على بيان مدى �إمكانية
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و�ضع نظام قانوين للمعلومات ،وهل هذا النظام
يتكون من القواعد القانونية التقليدية ذاتها؟ �أو
ال بد من البحث عن قواعد جديدة؟ وهل هذه
القواعد ت�صلح لتكوين نظام قانوين جديد يطبق
على املعلومات؟
هذا ما نبحثه يف �إطار درا�سة ا�ستقرائية للواقع
الذي ظهرت فيه هذه املعلومات وذلك يف ثالثة
مباحث :نتناول يف الأول الت�أ�سي�س يف الإطار
التقليدي للقواعد القانونية ،ونتناول يف الثاين
الت�أ�سي�س يف �إطار خا�ص للقواعد القانونية ،و
نتناول يف الثالث طرح فكرة املحل التجاري.

املبحث الأول:

الت�أ�سي�س يف الإطار التقليدي للقواعد القانونية:
حاول الفقه الت�أ�سي�س لنظام قانوين حلماية
املعلومات من خالل القواعد القائمة� ،سواء ب�إبقائها
كما هي� ،أو بتطويعها على نحو يتالءم مع طبيعة
املعلومات غري املادية .و�أمام �صعوبة هذا الت�أ�سي�س
حاول بع�ض الفقهاء �أن يجد يف قواعد القانون
اجلنائي ما يتجاوز به هذه ال�صعوبة ،من خالل
�إقامة الدليل على �إمكانية تطبيق القواعد القائمة.
وحاول بع�ض �آخر �أن ي�ضرب �صفحا عن ذلك ليبحث
يف قواعد امللكية الفكرية على وفق املعيار املعتمد
فيها لتو�صيف احلق الفكري .ومن ثم �سنحاول �أن
نعر�ض هذه املحاوالت من خالل عر�ضها وحتليلها
ثم اال�ستنتاج منها ،وذلك يف املطالب الآتية:

املطلب الأول:

الت�أ�سي�س من خالل قواعد امللكية التقليدية:
نبني يف هذا املطلب تبعا للآراء الفقهية
املطروحة ،حماولة تكييف املعلومات يف �صورتها
الطبيعية من دون �أن توظف بوا�سطة �أي ابتكار،
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ب�أنها من قبيل الأموال التي ت�صلح لأن تكون حمال
للملكية بذات الطريقة التي يكون بها املال املادي،
كاملنقول والعقار ،حمال للملكية ،وهذا ما ي�ستلزم
ابتداء البحث يف امللكية غري املادية ثم ننتقل بعد
ذلك �إلى ملكية املعلومات.
�أو ًال :امللكية على الأ�شياء غري املادية:
�إن مفهوم امللكية يرتبط يف القانون املدين بال�شيء
املادي ب�صورة رئي�سة ،وير ُّد ذلك من الناحية
التاريخية �إلى القانون الروماين ،الذي كان ال
يعرف �إال ملكية الأ�شياء املادية ،فهذه الأ�شياء هي
وحدها التي ت�صلح لهذه امللكية .مع ذلك حاول
بع�ض الفقه �أن يرجع �إلى هذا القانون للمحاولة يف
تغيري هذه الفكرة ،و�أنه يف �إطار هذا القانون ميكن
�أن جند مت�سعا مللكية فكرية مبا ي�سمح بظهور
ملكية غري مادية ،بو�صفها مقابال للمكية املادية.
ففي زمن كايو�س  GAIUSعرف ال�شيء غري
املادي مبعنى احلق؛ فاحلق يف ذاته عالقة معنوية
ولي�س مادية ،فاحلق ال�شخ�صي عبارة عن رابطة
بني �شخ�صني دائن ومدين ،وهذه الرابطة هي
معنوية وال ترد على �شيء مادي ،وهذا يعني وجود
�أ�سا�س مللكية مادية وملكية فكرية �أي�ضا .بيد �أن
البحث عن جذور للمال غري املادي بهذه ال�صورة
يف القانون الروماين حمل نظر من جانبني:
الأول� :أن احلق ال�شخ�صي �أو �أي حق و�إن كان
ميثل رابطة معنوية� ،إال �أنه ،يف الواقع ،يعرب عن
رابطة اجتماعية بني �شخ�صني تتعلق �أي�ضا مبال
مادي .فالدائن عندما يطالب املدين ال يطالبه �إال
مبال مثلي موجود يف الذمة املالية ،ومن ال�صعب
جدا الف�صل بني هذه الرابطة والعن�صر املادي يف
الذمة الذي يغلب عليها ،على نحو ميكن �أن ن�صف
هذه الرابطة ب�أنها مالية �أو مادية دون �أن ي�ؤدي
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ذلك �إلى �أي لب�س �أو غمو�ض ،بينما تكون للمال
غري املادي قيمة يف ذاته ،و�إذا كان يظهر بوا�سطة
�شيء مادي فهذا ال�شيء لي�س �إال جمرد دعامة
ال ي�ستمد قيمته منها �أو يرتبط بها .فالربنامج
قد يثبت على قر�ص ولكن ال ي�ستمد قيمته من
هذا القر�ص ،و�إمنا ي�ستمد قيمته من اجلهد
الفكري الذي ي�ؤدي �إلى وجوده .يقول الأ�ستاذ
كربونية  CARBONNIERب�أنه توجد (�أموال
غري مادية ب�صورة مطلقة) ،وقد ق�صد بذلك �أن
ثمة ما هو غري مادي ال ميكن �أن يدمج باحلق
املوجود من الناحية التقليدية ،بل هو خارج عن
هذا احلق ،ومن ثم ال بد من البحث عن فئة تت�سع
للأموال غري املادية من دون حماولة الت�أ�سي�س
من الناحية التاريخية.
الثاين :يعد احلق ال�شخ�صي فئة تقابل فئة احلق
العيني ،وهو م�ؤقت ال بد �أن ينق�ضي مبرور مدة
معينة ،وهذا ال ين�سجم مع ت�أ�صيل اال�شياء غري
املادية بو�صفها ت�صلح لأن تكون حمال حلق ملكية،
يت�سم ب�أنه م�ؤبد.لقد حاول بع�ض الفقه �أن ي�ؤ�س�س
للحق ال�شخ�صي بو�صفه حق ملكية ،و�أن هذه امللكية
ترد على �شيء غري مادي ،فهذا ال�شيء ميكن
متلكه مثله مثل ال�شيء املادي .فقد ذهب جينو�سار
�إلى �أن احلقوق �أيا كانت طبيعتها متثل حق ملكية؛
ويربر ذلك ب�أن املظهر اجلوهري للملكية هو
عائدية احلق  ،appartenanceولي�س كما يزعم
تقليديا �أن مظهر امللكية هو ال�سلطة املبا�شرة التي
ميار�سها �شخ�ص معني على �شيء معني ،فاحلق
ال�شخ�صي عائد للدائن ،وبذلك ميثل ملكية على
الدين ،وهذه امللكية تتجلى يف مظهرين:
الأول :مظهر داخلي ،وهو امتيازات امللكية التي
يخولها احلق ال�شخ�صي للدائن ،فالدائن ي�ستطيع
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�أن يت�صرف بالدين كمالك ،فهو ي�ستطيع �أن ينقله
بوا�سطة احلوالة �إلى الغري ،وي�ستطيع �أن يثقله
بالرهن(رهن الدين).
الثاين :مظهر خارجي ،وهو الذي يتمثل
باحرتام الغري للحق ال�شخ�صي؛ �أي �أن لهذا احلق
حجية ،وهذه احلجية ال تظهر ما مل نعتد مبلكية
احلق ال�شخ�صي ،ولوال هذه امللكية ال�ستطاع �أي
�شخ�ص �أن يجرد الدائن من حقه ال�شخ�صي.
ويت�ضح تق�سيم احلقوق على وفق هذا الر�أي طبقا
للمخطط الآتي:
حق امللكية

(حجية يف مواجهة الغري)

�أ�شياء مادية

�أ�شياء غري مادية

حقوق ن�سبية

حقوق معنوية

حقوق �شخ�صية

حقوق عينية

حقوق خمتلطة

احلقوق ال�شخ�صية :الطرف ال�سلبي هو املدين
الذي يلتزم ب�صفته ال�شخ�صية ،وهو �شخ�ص
م�سمى حمدد.
حقوق عينية :الطرف ال�سلبي يلتزم بو�صفه
مالكا لل�شيء ،وي�صطلح على التزامه بااللتزام
العيني.
حقوق خمتلطة :الطرف يجمع بني و�صف املدين
وو�صف مالك ال�شيء ،الذي يثقل بحق عيني مثلما
عليه احلال بالن�سبة للمدين الراهن.
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لقد ا�ستخدم جينو�سار معيار عائديه احلق
للقول بامللكية ،ولكن هذا املعيار ي�ؤدي �إلى نتائج
منتقدة(:)1
 1ـ ي�ؤدي معيار عائدية احلق �إلى اعتبار جميع
احلقوق ملكية ،ومن ثم ال حاجة لأي معيار مييز
حق عن �آخر.
 2ـ ي�ؤدي املعيار �إلى �إهمال دور املدين يف نطاق
احلقوق ال�شخ�صية ،يف حني �أن الأ�صل هو �أن
يقوم املدين بالوفاء ،ف�إن مل يقم بذلك �أجرب على
الوفاء دون �أن تكون للدائن �سلطة مبا�شرة على
مال املدين.
 3ـ احلق ال�شخ�صي هو عن�صر يف رابطة االلتزام،
فهذه الرابطة لها وجهان يرتبط �أحدهما بالآخر،
فاحلق يقابله التزام �أو دين� ،أما حق امللكية فلي�س
له وجه �آخر يتمثل بااللتزام� .صحيح �أنه قد يوجد
التزام مبنا�سبة حق امللكية ،هو االلتزام العيني،
ولكن هذا االلتزام ال يقابل حق امللكية ،و�إمنا
يوجد يف حاالت خا�صة ،كالتزام مالك العقار
املرتفق به بامل�ساهمة يف �أعمال �صيانة االرتفاق،
عندما يفر�ض االتفاق مع مالك العقار املرتفق
هذا االلتزام.
 4ـ �إن ارتباط احلق ال�شخ�صي بذمة املدين
يجعله �أ�ضعف من حق امللكية ،الذي يخول املالك
امتيازات عديدة.
�إن نفي وجود ملكية غري مادية يف الفقه التقليدي
على وفق قاعدة عامة ،ال يعني عدم وجود مال
غري مادي �أو وجود ملكية غري مادية على وفق
قاعدة خا�صة ،ولكن ما ظهر مبوجب هذه
القاعدة مل يكن فئة حمددة ،من ذلك على �سبيل
1- DABIN. Une nouvelle definition du droit réel.R.T.D.
civ. 1962.p.2.
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املثال :املحل التجاري الذي هو �أقرب �إلى التقنية
القانونية منه �إلى الأ�شياء املالية( ،)2والقيم
املنقولة التي متثل قيم للدائنني ( �أو قيم دائنة)،
واحلق يف العميل الذي يقبل احلوالة ب�شروط
معينة ،وحقوق امللكية الفكرية التي هي على �أنواع
عديدة من ال�صعب �أن ت�شتمل عليها فئة واحدة.
ولكن يالحظ �أن حقوق امللكية الفكرية هي وحدها
التي ميكن تقريبها من احلقوق العينية� ،شريطة
�أن تكون من احلقوق التي لها حجية يف مواجهة
الكافة؛ لأنه يوجد من هذه احلقوق ما ال يتمتع
مبثل هذه احلجية ،من ذك على �سبيل املثال؛
املعرفة التقنية� ،أو املعلومات غري املف�صح عنها.
واحلال �أن املتتبع للأموال غري املادية يجد �أنها
تتعدد بحيث ال ميكن القول بوجود مال من
نوع واحد� ،أو �أن هذا الأموال ميكن �أن يجمعها
م�صطلح واحد ،وهو م�صطلح امللكية غري املادية،
لأن كل مال قد يختلف عن غريه من حيث ال�شروط
والأحكام(.)3
ولو توقفنا عند القيمة االقت�صادية للمال،
فحينئذ ال بد من حدوث دمج بني املال والقيمة،
وهذا يعني التوجه نحو قبول فكرة� :أن التمييز بني
املال املادي وغري املادي ال يعتمد على حالة واقعية
و�إمنا على (املال الذي يعترب �شيئا من وجهة
نظر القانون) ،ومن ثم ف�إن فكرة التمييز هي
قانونية ،ميكن تغيري املعيار الذي تعتمد عليه تبعا
ملوقف امل�شرع الذي قد يلغي هذه الفكرة ،فيكون
املال واحدا بغ�ض النظر عن طبيعة املحل الذي
يرد عليه .وهنا يثور ال�س�ؤال؛ كيف يجعل القانون
2- F-X . LUCAS. Les transfers temporaires de valeur
mobilières.L.G.D.J، 1997. N.441.
3- ATIAS. Droit civil. Les biens، LITEC. 5ed، 2000، n.
502.
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الأ�شياء من قبيل الأموال؟
�إن اجلواب على ال�س�ؤال يعتمد على الوظيفة التي
حددت لل�شيء ،فمتى كانت له قيمة يف الذمة
املالية ،فهو مال ،ثم يحدد فيما �إذا كان ال�شيء
ي�ؤدي وظيفة �شخ�صية �أو وظيفة عينية .ف�إذا
كانت الوظيفة عينية ميكن القول �أن احلق الذي
يرد على ال�شيء هو حق عيني ،وي�أتي يف املقدمة
حق ملكية .وميكن ت�صور فئة ثالثة ت�ستقر فيها
حقوق ترد على �أ�شياء ذات قيمة اقت�صادية
جمردة� ،إذ ي�ؤدي احلق الوارد عليها وظيفة
ا�ستئثارية (بالرجوع �أو من دون الرجوع �إلى
امللكية) �أو يف جعل الأ�شياء جتارية مل�صلحة من
يكون �صاحبها يف وقت ممار�سة هذه احلقوق(.)4
وقد ذهب بع�ض الفقه �إلى �أن املال غري املادي
لي�س هو ال�شيء غري املادي ،و�إمنا هو احلق يف
التملك ،وي�ستنتج من ذلك �أن حمل امللكية غري
املادية هو احلق ذاته( .)5وهذا لي�س خلطا بن
احلق و حمله .وي�ستند هذا الر�أي �إلى �أن م�صطلح
املحل لي�س له معنى واحد .فهذا امل�صطلح غني
باملعاين .فيمكن �أن يعد ال�شيء الذي يرد عليه
احلق(العقار �أو املنقول املادي� ،أو االبتكار
الفكري) حمال ،وما يلتزم به املدين يعد حمال
�أو �أن يكون املحل �أداء خدمة معينة ،وقد يكون
احلق ذاته حمال لاللتزام� ،إذ يعني هذا احلق مبا
يلتزم به املدين ومما يتكون منه هذا االلتزام.
ومن ثم ينتهي هذا الر�أي �إلى �أن حمل حق امللكية
هو �سلطة الت�صرف �أو االنتفاع �أو اال�ستعمال
لل�شيء( .)6وهذا الر�أي لي�س جمرد طرح نظري،
4- J. C. GALLOUX، Ebauche d ‹ une definition juridique
de l ‹ information، op cit. P. 229.
5- J. RAYNAR, ،Material et immaterial T. Revet، De la
properiete comme modele . Melanges Colemer. LITEC.
1993. P. 281-305.
6 OP CIT، N. 12. P. 305.
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فالقول �أن برنامج احلا�سوب هو مال غري مادي،
يعني �أن هذا الربنامج ف�ضال عن احلماية التي
يتمتع بها ،ميكن �أن يكون حمال لعقد البيع �أو
حمال لعقد الإيجار التمويلي� ،أو �أن يتم االحتفاظ
مبلكيته.
لقد عرف القانون العديد من الأ�شياء غري املادية
وو�صفت �أنها من قبيل املعلومات.مثل؛ الأ�سرار،
الأفكار ،االبتكارات املجردة �..إلخ ،ولكن ثمة
حاجة �إلى �أ�سا�س ي�شمل كل هذه الأنواع من دون
�أن جتتز�أ املعلومات ب�أن يقت�صر البحث فيها على
العن�صر الذي ميكن و�ضع �إطار قانوين له ،و�إن
ات�سم بالتفريد ولي�س العمومية  .ولكن هل يتم
ذلك من خالل و�ضع املعلومات يف �إطار القواعد
التقليدية؟ �أو ال منا�ص من �أن تو�ضع لها فئة
جديدة ،حتى و�إن كان الغر�ض منها حل م�شكلة
منهجية بالقدر الذي يثريه هذا العن�صر �أو ذاك
من املعلومات؟
�إن اجلواب يرتبط مبدى اعتبار املعلومات من
قبيل الأموال ،وهذا ما ي�ستلزم بيان املعلومات يف
�إطار تطويع القواعد التي تطبق على الأموال.
فقد دخلت يف نطاق قانون الأموال فئات جديدة
قانونية تتكون من �أ�شياء مل يتم تعريفها ،وكان
اهتمام القانون ب�ش�أنها ين�صب على الغر�ض من
ال�شيء� ،أو ملا يوجه هذا ال�شيء �إليه ،ولي�س البحث
عن �أ�صل هذا ال�شيء ،وهذا ما ميكن �أن نثريه
ب�ش�أن املعلومات.
ولكن علينا �أن ن�أخذ يف االعتبار �أنه ال يجوز �أن
جنعل املعلومات ب�صورة م�سبقة ماال()7؛ وذلك
لأن املعومات تعد ابتداء من االموال امل�شرتكة،
ومن ثم حتتاج �إلى معيار معني لكي تدخل يف
7- Catala. Op cit. p.16,n3.
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نطاق الأموال( ،)8وعند حتقق هذا املعيار ميكن
القول �أن املعلومات التي تكون ب�صورة عامة ذات
م�ضمون تقني ،ولها قيمة اقت�صادية �سوا ًء �أكانت
حممية �أو مل تكن حممية بقانون امللكية الفكرية،
ميكن �أن تكون من قبيل الأموال( .)9فاملعلومات يف
و�ضعها العادي هي عبارة عن �أ�شياء �أولية (خام)
( .)10وال�شيء يف و�ضعه الأويل ال يعترب ماال .ولكن
كيف يتحقق املعيار الذي مبوجبه تعترب هذه الفئة
من املعلومات �أوتلك من قبيل الأموال التي تقبل
التملك؟
ثانيا :ملكية املعلومات:
لقد تغري و�ضع املعلومات مبا متثله من قيم
اقت�صادية ،فلم تقت�صر هذه القيمة على
املعامالت العقدية ،حيث يحدد عقديا املالك
للمعلومات التي لها قيمة بوجه خا�ص ،و�إمنا
�صارت لها قيمة لدى كل من يبذل النفقات
يف �سبيل احل�صول عليها ،والذي يحتاج �إلى
حمايتها ،وباتت املطالبة بحمايتها مبوجب �أحكام
امللكية الفكرية �أو مبوجب �أحكام املناف�سة غري
كاف ،ومن هنا زاد ال�ضغط على امل�شرع يف �سبيل
ٍ
و�ضع قاعدة قانونية حلماية املعلومات من حيث
م�ضمونها ،ولي�س االقت�صار عل ـ ـ ـ ــى ال�شكل الذي
تتخذه( .)11دفع �إلى ذلك �أي�ضا معلومات جديدة
8- J.P. Chamoux, H. Delahaie et
c. Marot, La
comptabilisation des biens informationnels, rapport au
ministère de l›industrie et la Recherche, Paris, 1982.
9- Lucas. Op cit, p.16,n.3.
10 J.C. Galloux, Essai de definition d›un statut juridique
pour le materiel gènétiques, thèse,Bordeaux,1988, p. 154.
11- P. Leclercq, Essai sur le statut juridique des
information, In les flux de données; vers une économie
informationnelle,Doc. Fr.paris,1982, p. 123. Catala,
Ebauche d› une théorie juridique de l› information, op
cit,p. 97. P.chamoux, L›appropriation de l›in formation,
;Litc,1986.E. Mackaay, La possession paisible des idées
op cit. Carvais-Rosenflatt, Typologie de l› information
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ظهرت من خالل الو�سائط املتعددة التي طالبت
ال�شركات التي تنتجها ب�أن تكون ملكا لها ،ولكن
ظلت امل�شكلة تكمن يف املعيار الذي تو�ضع مبوجبه
قاعدة عامة حلماية املعلومات؛ عليه نبني فكرة
املعلومات ذاتها ،ثم نبحث يف مدى وجود مثل هذا
املعيار يف �سبيل متلكها.
1ـ ملكية املعلومات ذاتها:
ظهر االجتاه نحو ملكية املعلومات لت�شجيع
اال�ستثمار يف هذا النطاق؛ لأن امللكية توفر
امتيازات ال يحققها �أي حق �آخر ،خا�صة و�أن
اال�ستثمار يف هذا النطاق عر�ضة لتقلبات
اقت�صادية ،ثم �إن االعتداء على املعلومات بعد �أن
تكون حمال لال�ستثمار ،ي�ؤدي �إلى خ�سائر مالية
كبرية ،ميكن تفاديها لو اعتربت املعلومات ماال
جديدا( )12ي�صلح لأن يكون حمال للملكية  .يعزز
هذا التوجه ما ذهب �إليه البع�ض من �ضرورة
�سيطرة الأ�شخا�ص على املعلومات التي تخ�صهم،
وكذلك �سيطرة الدولة على املعلومات التي
تتكون على �إقليمها .كما �أن امللكية ت�ضع مو�ضوع
املعلومات يف �إطار قواعد م�ستقرة ت�سهل دخولها
يف نطاق التداول التجاري ،كما ميكن �أن تطبق
عليها قواعد العقود ،كعقد البيع الذي تعد قواعده
متكاملة ب�صورة �أكرب مما عليه ب�ش�أن عقود
اخلدمات ،كذلك ميكن تطبيق �أحكام الرهن
والبيع الإيجاري(.)13
a travers doctrine, op cit, puis L›information, aspects de
droit privé, thèse , paris x-nanterre 1991; H-c Galloux ,Op
›cit , p.229;G, Danjaume , la responsabilité du fait de l
information, JCP 1996,1. N. 3895.
12- E. MACKAAY. La possession paisible des idees ,
op cit, P. 75-79.
13- ANDRE LUCAS، JEAN DEVEZE. JEAN
FRAYSSINET، OP CIT. N. 469. P. 270.
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2ـ معيار امللكية:
ا�ستندت حماوالت تو�صيف املعلومات على �أنها
من قبيل الأموال التي ت�صلح للتملك �إلى القيمة
االقت�صادية واالبتكار على النحو الآتي:
�أـ القيمة االقت�صادية :حاول بع�ض الفقه �أن يجد
معيارا ملالية املعلومات على �أ�سا�س اقت�صادي.
فانطالقا من البحث عن حق غري مادي مل يرتدد
البع�ض من اال�ستناد �إلى القيمة االقت�صادية
للمعلومات ليقول �أنها من قبيل الأموال ،وذلك
من دون االهتمام باالعرتا�ض �أن القيمة بدورها
حتتاج �إلى حتديد ،فهل هي من قبيل ر�ؤو�س
الأموال؟ �أو �أنها مال قابل للتقدير؟ �أو م�ستقر
القيمة؟ �أو ما ي�صلح �أن يكون يف الذمة؟ �أو ميكن
�أن يقيم بالنقود()14؟ ويحاجج من �أخذ بالقيمة
االقت�صادية يف و�صف املعلومات ب�أنها غري مادية
وقابلة للتدوال ،قد يدفع نحو القول ب�أنه من
ال�ضروري �أن تخ�ضع املعلومات للتداول احلر،
ولكن هذا التوجه ال ي�ستجيب للواقع االقت�صادي؛
وذلك لأن �أي �شيء تكون له قيمة اقت�صادية يكون
نادرا وقابال لال�ستعمال .واحلال �أن املعلومات
تق�سم �إلى �صنفني:
الأول :املعلومات العامة التي ميكن للجمهور
�أن يح�صل عليها ،فهي متوفرة لكل من �أراد �أن
ي�ستعملها.
والثاين :هو املعلومات التي ميكن �أن يحتفظ بها
للخا�صة والتي الميكن احل�صول عليها من دون
دفع مقابل ،وهذه املعلومات هي التي تكون نادرة
وقابلة لال�ستعمال ،ومن ثم ف�إن �سوق املعلومات
قد ظهر يف �سبيل تداول هذا النوع من الأموال
14- LECLERQ، l ‹ information est – ell un bien ? in droit
et informatique. L› hermine et la puce. Masson، 1992، p.
91-109.
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ب�أن يتم تبادلها مبقابل(�أي ثمن)(.)15
�إن الأهمية اال�سرتاتيجية للمعلومات تنم عن
التوجه نحو جعل املال الذي كان يعترب م�شرتكا
يف املا�ضي لأن تكون له قيمة اقت�صادية مرغوب
فيها ،ومن هنا ت�أتي حماولة املوازنة بني مبد�أ
احلرية و�ضرورة االعرتاف بالقيمة ال�سوقية
ملعلومات معينة؛ وهذا ما هو مطلوب يف النظام
القانوين (لأن احلق يواكب التطور االقت�صادي،
مادام االقت�صاد هو الذي يتكون ابتداء ثم ي�أتي
القانون بعد ذلك للتنظيم)(.)16
�إن فكرة القيمة االقت�صادية ظهرت عند
الت�سا�ؤل عن مدى اعتبار برنامج احلا�سوب
من قبيل الأموال ملا يقدمه من وظيفة يف �إطار
العمليات احل�سابية ،بيد �أن بع�ض الفقه رف�ض
ذلك وا�ستبعد �أن ت�ؤ�س�س طبيعة ال�شيء على وفق
معيار القيمة االقت�صادية ،وذلك على اعتبار �أن
القانون ال ميكن �أن يعطي مفهوما قانونيا حمددا
لكل القيم االقت�صادية اجلديدة ،و ما مل يتدخل
امل�شرع بالن�ص على حماية املال فال ميكن �أن
يكون �إال قيمة اقت�صادية من دون معنى قانوين.
وقد يعرت�ض على ذلك �أن توظيف املال غري املادي
�إذا ت�ضمن قيما اقت�صادية ال يعني بال�ضرورة �أن
تخ�ص�ص لتنظيمه قاعدة قانونية؛ لأن القانون
ينظم ما هو كائن ،وال ي�ؤدي �إلى ن�شوء الأ�شياء،
ولكن هذا االعرتا�ض مردود ،لأن ما يعد من قبيل
الأ�شياء امل�شرتكة يحتاج �إلى معيار يخرجه من
هذا الإطار �إلى امللك اخلا�ص .ومن هنا تعتمد
امللكية الفكرية من الناحية التقليدية على عن�صر
�إيجابي مبوجبه يحدد املحل الذي ترد عليه،وهو
15- H. Carvais-Rosenblatt. .op cit , 171et 178.
16- M.Villey, Panorama des philosophies juridiques
moderns occidentals et marxistes du monde socialiste, op
cit .p.175.
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االبتكار ،ومن ثم ف�إن �شمول �أية قيمة اقت�صادية
يف �إطار امللكية الفكرية يرتك الباب مفتوحا
للت�سا�ؤل عن العن�صر �أو املعيار الذي مبوجبه
تدخل هذه القيمة يف �إطار هذه امللكية ،خا�صة يف
ظل ات�ساع �شبكة املعلومات التي دخل فيها كم من
املعلومات له قيم اقت�صادية خمتلفة� ،إلى جانب
و�ضعه اخلام الذي يوجد عليه( .)17وبذلك ن�ؤكد
على �أن اعتبار �أية معلومة من قبيل الأموال يثري
الت�سا�ؤل عن املعيار الذي مبوجبه اكت�سبت قيمة
مالية ،وال ينح�صر هذا الت�سا�ؤل على القانونيني
بل يهم االقت�صادي �أي�ضا .فلتفادي تكوين كيان
من املعلومات ال�سرية يبحث يف �إطار القيم
االقت�صادية عن حتديد ما يعد ماال معلوماتيا
و�سط الكم الهائل من املعلومات ،و�أي�ضا اجلهات
الإدارية ،لأن تعلق الأموال بال�ضريبة هو من
امل�سائل التي ال ميكن �إهمالها.
كما �أن القيمة االقت�صادية م�صطلح اقت�صادي ال
ميكن اال�ستناد �إليه لتحقيق هذا الغر�ض؛ فلكي
تكون املعلومات من قبيل املال يجب �أن تكون
لها قيمة يف الذمة املالية ،وهذه القيمة القانونية
ال تتطابق مع القيمة االقت�صادية  .من هنا ف�إن
كاف لتربير حتول
معيار القيمة االقت�صادية غري ٍ
ال�شيء �إلى مال ،فلي�س كل ما له منفعه ت�ؤدي �إلى
ا�ستعمال ال�شيء تكفي لتحول ال�شيء �إلى مال.
فالأ�شياء املباحة التي ي�ستعملها اجلميع(كالهواء
واملاء) ال يجادل �أحد يف منفعتها �أو قابليتها
لال�ستعمال ،ولكنها ال تتحول �إلى مال ملجرد
اال�ستعمال �أو �أنها �ضرورية حلياة الإن�سان ،ومن
ثم ف�إن قابلية املعلومات لال�ستعمال وقيمتها
االقت�صادية ال تربر حتولها �إلى املال .فال ي�صبح
17- Ibid.
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ال�شيء ماال �أو حمال للملكية مبجرد �أن تكون
لل�شيء قيمة اقت�صادية �أو ي�ستطيع ال�شخ�ص �أن
ي�ستعمله ،لأن معنى �أن يكون ال�شيء ماال يعني
�أن ال�شخ�ص ي�ستطيع ال�سيطرة عليه ب�صورة
ا�ستئثارية مبا ميكنه من الت�صرف فيه .فالإن�سان
بحاجة �إلى املعلومات مثل الهواء واملاء .و�أغلب
املعلومات هي من قبيل الأ�شياء امل�شرتكة .وال
ميكن �أن يتم اال�ستئثار باملعلومات �إال على وفق
معيار معني �أو بن�ص القانون .بيد �أن الأ�سباب
املوجبه للقانون ت�ستلزم حتديد املعيار الذي و�ضع
مبوجبه هذا الن�ص �أي�ضا.
ب ـ االبتكار:
يعني هذا املعيار �أن يوجد ال�شيء مبوجبه �إن
كان غري مادي ،ثم ي�صبح حمال مللكية فكرية.
واالبتكار هو :املعيار الذي ت�ؤ�س�س عليه حماية
�أغلب احلقوق الفكرية؛ مثل حق امل�ؤلف ،واحلق يف
االخرتاع .ويرى �أ�صحاب هذا التوجه �أن املعلومات
التكون حمال حلق خا�ص �إال مبوجب هذا املعيار
الذي ي�ستلزم البحث يف الواقع العملي .فما يفرزه
الواقع من معلومات له �أهمية ميكن �أن تكون
حمال للحق ويتم تنظيمها بقانون خا�ص ،و�إال ف�إن
املعلومات تظل يف و�ضعها االعتيادي بو�صفها ما
ي�شرتك اجلميع يف اال�ستفادة منه .وبذلك حتدد
املعلومات على هذا املنوال ب�أنها� :شيء غري مادي
له طبيعة خا�صة على نحو ميكن و�صفه بو�صف
معني وينظم بقاعدة قانونية .فاملعلومات ،على
وفق ذلك ،لي�ست هي كل �شيء غري مادي منظورا
�إليه لذاته ،و�إمنا هي املعلومات التي تتخذ �شكال
خا�صا :فهي الأ�سرار ،وبرنامج احلا�سوب،
والرباءة ،واالكت�شاف ،واالبتكار املجرد ب�صورة
عامة ،وهي يف نهاية املطاف كل �شكل له قيمة
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اقت�صادية (ت�ؤدي �إلى اهتمام العامة به)(.)18
�إذن قد تكون املعلومات موجودة ولكن التكون
بال�ضرورة حمال حلق� ،أو ينظمها القانون.
فعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن يعد م�ضمون اجلني
الب�شري من قبيل املعلومات ب�صورة م�ستقلة،
ولكن ذلك ال ي�ستلزم �أن يتدخل القانون ليمنحها
و�صف ًا معين ًا ويجعلها حمال للحق املايل( .)19ومن
هنا يرى بع�ض الفقهاء �أن املعلومات التتخذ معنى
واحدا ت�أ�سي�سا على قواعد امللكية الفكرية ،وملا
كانت املو�ضوعات التي تنظمها امللكية الفكرية
خمتلفة؛ �إذن يجب �أن تختلف املعلومات ح�سب
كل حالة (فمن املنا�سب جتنب و�ضع املعلومات يف
مفهوم قانوين واحد)(.)20

املطلب الثاين:
الت�أ�سي�س من خالل الأحكام اجلنائية:
مت البحث يف الأحكام اجلنائية عن معيار مبوجبه
ميكن �إثبات مالية املعلومات كقاعدة عامة على
نحو ت�صبح حمال للملكية؛ ولبيان ذلك ،نعر�ض
�أوال اال�ستنباط من الأحكام اجلنائية ،ثم نبني
اجلدوى من هذا اال�ستنباط بعد �أن غري الق�ضاء
اجلنائي موقفه.
�أوال :اال�ستنباط من الأحكام اجلنائية:
لبيان هذا اال�ستنباط نعر�ض الأحكام اجلنائية
ثم نحللها من خالل ما نعر�ضه من �آراء فقهية:
18- Mousseron, Raynad et Revet, de la propriété comme
modele, in mélanges colomer, Litec,n.14.
19- Galloux,Esssai de definition d›un statut juridique
pour le materiel genetique, op cit, 1988. P.108. Labrusseriou, L›enjeu des qualification: la survie juridique de la
personne, Droits,France, 1991,n.13.p.19-30.
20- Leclerq, essai sur le statut juridique des information, in
les flux transfrontieres de donnees: vers une ecomomicie,
op cit,,1982,p.123.

1ـ عر�ض الأحكام اجلنائية:
�إذا كان الق�ضاءالفرن�سي من الناحية التقليدية
يعاقب على �سرقة املعلومات �شريطة �أن يتم
اال�ستيالء �أي�ضا على الدعامة املادية ،ف�إن بع�ض
القرارات ميزت بني م�ضمون املعلومات والدعامة
التي ترد عليها .ففي عام � 1978أدانت حمكمة
اجلنح �أحد امل�ستخدمني ال�سابقني يف �شركة
بيوجوت  Peugeotلأنه دخل �إلى موقع رب العمل
ف�سجل على قر�ص عائد له برامج تخ�ص امل�شروع،
وقد ا�ستبعد الق�ضاة �صراحة جرمية االحتيال
وو�صف اال�ستن�ساخ �أنه �سرقة ،واعتربت املحكمة
�أن الركن املعنوي يكمن يف �إرادة امل�ستخدم يف
متلك الربامج ،والقرينة على ذلك �أن امل�ستخدم
جلب قر�صا ميلكه وخا�صا به.ويف عام 1979
ذهب الق�ضاء اجلنائي الفرن�سي يف قرار �آخر
�أي�ضا �إلى �أن ا�ستن�ساخ �صورة من الأ�صل ميثل
�سرقة .فقد ا�ستغل م�ستخدم وظيفته ال�ستن�ساخ
وثائق عائدة للم�شروع (وهي خرائط تتعلق
ببنائه) ،وقدم تلك امل�ستن�سخات للجنة حتكيم
عمالية ،وقد ا�ستبعدت حمكمة فر�ساي التجرمي
على �أ�سا�س ال�سرقة ا�ستنادا �إلى �أن املتهم مل
تن�صرف �إرادته �إلى متلك الوثائق ،ولكن الغرفة
اجلنائية نق�ضت القرار وجاء يف احليثيات (�أنه
�إذا �أخذنا بنظر االعتبار ا�ستن�ساخ الوثائق لغر�ض
�شخ�صي رغم عدم علم �أو�ضد رغبة املالك ,ف�إنه
يوجد اختال�س يف وقت اال�ستن�ساخ)( .)21و�أكد
هذا الق�ضاء يف عام  .1986فقد قام م�ستخدم
�شركة �أي�ضا با�ستن�ساخ خريطة مواد ت�صنع يف
ال�شركة؛ فق�ضت الغرفة اجلنائية بوجود �سرقة،
21- Arret Logabax, D . 1979, Jur,p. 509,note p.Corlay.
D.1979,IRp.182,obs.G.Roubée;Gaz pal.1979,2Jur.p.501.
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والعن�صر املعنوي جت�سد يف �إرادة متلك م�ضمون
الوثائق التي مت اال�ستيالء عليها وقت القيام
باال�ستن�ساخ(.)22
وقد ات�ضح املوقف ب�صورة �أكرب يف قرار �آخر
للغرفة اجلنائية يف حمكمة النق�ض الفرن�سية يف
ق�ضية �أخرى عرفت بق�ضية بوركوان� ،إذ �سرق
م�ستخدمان �سبعني قر�ص ًا ال�ستن�ساخ معلومات
تخ�ص امل�شروع الذي يعمالن فيه ،ثم قاما فعال
قر�صا يف موقع العمل ،ف�أعلنت
با�ستن�ساخ ً 45
الغرفة املذكورة �أنهما ارتكبا جرمية �سرقة
للأقرا�ص من جانب ،ومن جانب �آخر ارتكبا
جرمية �سرقة امل�ضمون املعلوماتي خلم�سة و�أربعني
قر�صا خالل الوقت الذي قاما فيه باال�ستن�ساخ
للمعلومات ،مبا �أ�ضر مبالك امل�شروع( .)23ثم يف
قرار �آخر �أكدت الغرفة على املعنى ذاته ،فقد
ورد يف وقائع الق�ضية التي �صدر ب�ش�أنها القرار
�أن م�ستخدما احتجز وثائق تعود للم�شروع ثم
ا�ستخدمها يف و�ضع لوحات كرافيك للغري ،فر�أت
الغرفة �أن املتهم ارتكب (غ�صبا حليازة الوثائق
ومن ثم جرمية ال�سرقة للبيانات التي كانت على
الوثائق والتي نقلها �إلى الغري .فهذه البيانات مال
غري مادي مملوك ب�صورة قانونية للم�شروع)(.)24
 2ـ حتليل الأحكام اجلنائية:
لقد ا�شتملت �أحكام الق�ضاء اجلنائي على
22- Cass.crim.,29 avr1986,Bull.crim, n.148.
23- Cass.crim .12 janv.1989, Bull.crim, n.14; Dr.
informatique et telecom 1989,p.34, obs.j.Devèze.
24- Cass.crim., 1er mars 1989. Bull. Crim., n.100; D.
1990,somm.p.330, obs. Huet.
V. Marie-paule Lucas de Leyssac, L ‹arret Bourquin,
une double revolution: un vol d› information seule, une
soustraction permettant d›appréhender des reproduction
qui ne constitueraient pas des conterfacons, Revue de
science crimmnelle 1990 p. 507).
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م�س�ألتني على درجة كبرية من الأهمية:
الأولى� :أنه ال ي�شرتط �أن يكون حمل ال�سرقة
ماديا ،بل يجوز �أن يكون غري مادي .وهذا يظهر
من االعرتاف بوجود �سرقة وردت على امل�ضمون
املعلوماتي لعدد من الأقر�ص ،بينما ال ترد ال�سرقة
من الناحية التقليدية �إال على �أ�شياء مادية.
الثانية� :أن ال�سرقة ترد على امللكية ،ومن ثم
ف�إن �سرقة املعلومات تعني �أن هذه املعلومات
ت�صلح حمال للملكية؛ وهذا يعني تغيري مفهوم
امللكية التي كانت من الناحية التقليدية ال ترد �إال
على �أ�شياء مادية ،فال�سرقة مل ترتبط بالدعامة
املادية� .إذ �أن الغرفة اجلنائية يف حمكمة النق�ض
ت�ؤكد ملكية املعلومات ذاتها يف قرار بوركوان
بالن�ص على �أن �سرقة امل�ضمون املعلوماتي
للأقــرا�ص يـ ـ�ؤدي �إلى �إحلــاق ال�ض ــرر (بـ�شركـ ــة
� S .Aأي املالك).
هل ن�سلم بهاتني امل�س�ألتني كما وردتا يف القرار؟
�أو �أن املو�ضوع يحتاج �إلى الت�أمل وا�ستخال�ص
النتائج ال�صحيحة؟
�أال ت�ؤدي الأحكام اجلنائية املذكورة �إلى ظهور
التعار�ض مع املبادئ الأ�سا�سية جلرمية ال�سرقة،
ثم ت�ؤدي �إلى ن�شوء حق جديد غري حمكوم مببد�أ
ال جرمية والعقوبة �إال بن�ص؟ �أو �أال تخل بواقع
التمييز بني اجلرائم؟
نحاول �أن جنيب عن هذه الت�سا�ؤالت يف الفقرة
التالية:
ثانيا :معوقات الت�أ�سي�س من خالل الأحكام
اجلنائية:
لي�س من ال�سهل الرجوع �إلى الأحكام اجلنائية
للت�أ�سي�س لقواعد جديدة� ،إذ �أن هذه الأحكام
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مقيدة مببادئ القانون اجلنائي و�أبرزها؛ مبد�أ
(الجرمية والعقوبة �إال بن�ص) .ف�ضال عن �أن نقل
القاعدة من النطاق اجلنائي �إلى نطاق القانون
املدين لي�س �أمرا �سهال الختالف كل نطاق عن
الآخر من حيث امل�صلحة ،والأثر ،ومن ثم نعر�ض
بع�ض معوقات الت�أ�سي�س على النحو الآتي:
1ـ مدى التعار�ض مع املبادئ الأ�سا�سية:
لقد �أقرت املحكمة ـ كما �أ�سلفناـ �سرقة املعلومات
ذاتها ،مما يعني �أن هذه املعلومات كانت حمل
ا�ستئثار للم�شروع ،وبذلك انتهى احلكم يف ق�ضية
بوركوان �إلى �أن ال�سرقة وردت على امل�ضمون
املعلوماتي للوثائق التي مت ا�ستن�ساخها ،ولي�س
على الأقرا�ص التي ثبتت عليها.
بناء عليه مل ي�شرتط يف ال�شيء الذي ترد عليه
ال�سرقة (التي ن�صت عليها املادة  379جنائي)
�أن يكون ماديا .مما يعني �أن م�صطلح ال�شيء
هو من ال�سعة باملعنى القانوين بحيث ال ميكن
�أن نح�صره مبا هو مادي ،و�إمنا ينطوي يف �إطاره
ما هو غري مادي �أي�ضا .ومن ثم ف�إن ال�سرقة و�إن
وردت على �شيء غري مادي ف�إنها ممكنة مادام
حملها هو ال�شيء؛ فطبيعة هذا ال�شيء ال حتدد
طبيعة اجلرمية.
يرى ديفيز � Devezeأن االختالف بني ماهو
مادي وما هو غري مادي هو طريقة اختال�س
ال�شيء ولي�س اجلرمية ذاتها ،فالطريقة تختلف
باختالف طبيعة هذا ال�شيء ،ف�إذا كان هذا
ال�شيء من قبيل املعلومات ميكن �أن تكون طريقة
اختال�سه بوا�سطة قراءة الوثيقة التي ت�شتمل
على املعلومات وحفظها يف الذهن بدال من
ا�ستن�ساخها �أي بوا�سطة الر�ؤية �أو ال�سمع(.)25
 -25وقد �سبق �أن �أقرت حمكمة النق�ض الفرن�سية �أن الطريقة
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ولكن التكييف بهذه الطريقة لالختال�س تعر�ض
لالنتقاد؛ لأن جمرد ال�سمع �أو الر�ؤية ال ميكن �أن
يكون فعل االختال�س دون ن�شاط مادي �آخر .ويرد
ديفيز على ذلك ب�أن الن�شاط املادي ال ي�شرتط
�إال يف ال�شروع يف اجلرمية� ،أما �إذا متت فحينئد
ال �أهمية لطبيعة الن�شاط .مع ذلك فهذا الرد
لي�س مقنعا� .صحيح �أن ال�شروع ال ميكن �أن يتم
�إال بن�شاط مادي ،خا�صة بالن�سبة للمعلومات،
لأنه لو ح�صل ال�شروع ملجرد ن�شاط فكري
ب�سيط �سيفتح الباب وا�سعا �أمام جترمي الر�أي
والفكر ،وهذا ما ال ميكن قبوله ،ولكن �سرقة
املعلومات بو�صفها جرمية تامة حتتاج �إلى ن�شاط
مادي �أي�ضا .وقد ا�ستلزم هذا الن�شاط يف قرار
بوركوين؛ لأن املحكمة يف هذا القرار حتققت من
فعل اال�ستن�ساخ بو�صفه ن�شاطا ماديا قبل احلكم
بال�سرقة ،وهذا الن�شاط هو مهم مثله مثل ال�شيء
غري املادي الذي ترد عليه ال�سرقة� .إن االعرتاف
ب�سرقة امل�ضمون للمعلومات لذاته يعد تطورا
كبريا ،وهو ي�ؤدي �إلى تغيري طبيعة االختال�س
بـ�أن ي�صبح غري مادي .ولكن ا�شرتاط الن�شاط
املادي ي�ضع حدودا ملا هو غري مادي لهذا النوع
من ال�سرقة ،فا�شرتاط الن�شاط املادي ي�ؤكد
حقيقة �أن املعلومات الميكن �أن توجد جمردة،
و�إمنا ال بد من و�ضعها على دعامة مادية .وهذا
ما ي�سهل �إثبات واقعة ال�سرقة املعلوماتية �أي�ضا.
كما �أن ا�شرتاط الن�شاط املادي ال يخرج ال�سرقة
عن الإطار التقليدي يف وقوع االختال�س بوا�سطة
و�سائل مادية ،و�إن كان االعرتاف ب�سرقة ما هو
التي تتم بها ال�سرقة تختلف باختالف ال�شيء الذي ترد عليه.
انظر:
des

et

M. Deveze, Droit de l›informatique
télecommunication,paris, 1989,p. 34.
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غري مادي مق�صودا لذاته ولي�س الدعامة التي
ورد عليها هو تطور يف فهم االختال�س(.)26
بيد �أن امل�شكلة التي تثور هي �أن االختال�س هو نقل
�شيء من �شخ�ص �إلى �آخر ،مما ي�ؤدي �إلى افتقار
ذمة مالية ،و�إثراء �أخرى .بينما املعلومات �إذا مت
ا�ستن�ساخها تبقى كما هي لدى �صاحبها ال ينتق�ص
منها ،وهي ال تنتقل منه �إلى من ي�ستن�سخها ،ومن
ثم ف�إن املعلومات لذاتها ال تن�سجم مع فكرة
االختال�س التي كانت ،ومل تزل ذات طابع مادي
بحكم الواقع ولي�س بحكم القانون .و�إذا كان
جترمي املعلومات �ضروريا ،ملاذا ال يتم البحث
عن اختال�س من نوع �آخر غري االختال�س الذي
تبنى عليه جرمية ال�سرقة من الناحية التقليدية؟
فال�سارق الذي ي�ستويل على املعلومات اليحرم
�صاحبها من �أن ي�ستخدم املعلومات ذاتها ،بل قد
ال ي�ؤدي ذلك �إلى افتقار ذمة �صاحب املعلومات
و�إثراء ذمة ال�سارق؛ لأن ال�سارق �سي�ستفيد من
�شيء جديد(.)27
حاول دو لي�ساك ) (de leyssacحل هذه امل�شكلة
ب�أن ق�سم االختال�س �إلى نوعني:
النوع الأول :وهو االختال�س القانوين ب�أن يتم
اال�ستيالء على ال�شيء برمته على نحو يحرم
املالك من هذا ال�شيء ،وي�ضع ال�سارق يده عليه
بنية التملك.
النوع الثاين :وهو اختال�س عن�صر من عنا�صر
 -26انظر يف �أبعاد �سرقة املعلومات من الناحية اجلنائية ،د .علي
ح�سن الطوالبة ،اجلرائم الإلكرتونية ،جامعة العلوم التطبيقية،
البحرين� ،2008 ،ص 120وما يعدها.
27- T V. Marie-paule Lucas de Leyssac, L ‹arret Bourquin,
une double revolution: un vol d› information seule, une
soustraction permettant d›appréhender des reproduction
qui ne constitueraient pas des conterfacons, op cit, 1990 p.
507- 509.trib. Corr. Paris, 15 avr.1986, Revue, 1986,209,
Obs. Bouzat, et Cour d’appel Paris, 24Juin1987,Gaz.
Pal.3 sept,1987,p.3.
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امللكية ،مثل املنفعة� ،أو امتياز من امتيازات
امللكية� ،إذ لي�س ثمة حاجة لكي يح�صل االختال�س
�أن يتم اال�سيتالء على ال�شيء برمته� ،أو على
جميع امتيازاته.
ويدخل اختال�س املعلومات يف النوع الثاين .حيث
يتم اال�ستيالء على امتياز من امتيازات امللكية
وهو ما يكفي لتحقق ال�سرقة� .إذن تن�صب هذه
ال�سرقة على امتياز يتعلق ب�شيء غري مادي.
فهذا النوع من االختال�س ال ي�ستلزم �أن يكون
ال�شيء ماديا .وال ي�ستلزم نقل ال�شيء من �شخ�ص
�إلى �آخر .وقد �سبق �أن حكم الق�ضاء الفرن�سي
بال�سرقة عند االنتفاع بال�شيء دون �إعادته �إلى
مالكه رغم �أن هذا ال�شيء مل ينقل ماديا من
املالك �إلى ال�سارق(.)28
وقد يعرت�ض على ذلك �أن هذا النوع من القرارات
يعد نادرا ،ثم �إن اال�ستيالء على امتياز من هذا
النوع هو عبارة عن خيانة �أمانة ولي�س �سرقة.
ويرد ) دو لي�ساك) على ذلك �أنه �إذا كان �صحيحا
�أن اختال�س ال�شيء يرتكب بذات الطريقة التي
تتم بها خيانة الأمانة؛ فمن ي�سيطر على ال�شيء
بنية متلكه مبا يحرم املالك من ملكه يخون
الأمانة التي يجب �أن يكون عليها كل �شخ�ص� ،إال
�أن اال�ستيالء على امل�ضمون املعلوماتي با�ستن�ساخ
الوثائق مل ي�سبقه و�ضع الوثائق عند من ارتكب
هذ الفعل لكي يقال �أنه ارتكب فعل خيانة الأمانة.
كل ما هناك من اختالف هو �أنه ال يوحد نقل
كامل للمعلومات من املالك �إلى ال�سارق مبا ي�ؤدي
�إلى حرمان املالك من ال�شيء (�أي املعلومات)؛
28- Crim, 5mars 1941,S. 1941.1102. cette Revue,
1941.201, Obs. Donnedieu de Vabres; 17 janv.1941,Bull.
Crim.n.63,S. 1949.1. 149, Note Lemarin, Cette Revue,
1949,748, Obs.Bouzat.
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فيوجد �إذن ا�ستيالء على امل�ضمون املعلوماتي
من وثائق مل يحزها ال�سارق م�سبقا ،ولكنه ال
ميثل ا�ستيالء ماديا بنقل مادي من املالك �إلى
ال�سارق .وميكن مقارنة ذلك بالطاقة ـ الكهرباءـ
ف�إن اال�سيتالء على التيار الكهربائي ال ي�ستلزم
نقل التيار برمته من املالك �إلى ال�سارق ،و�إمنا
يكفي الت�أثري على التيار و�إ�ضعافه .وميكن
االعرتا�ض على ذلك �أي�ضا ،ب�أنه يف حالة الطاقة
ت�ؤدي ال�سرقة �إلى �إ�ضعاف الطاقة ،ولكن يف حالة
املعلومات تظل املعلومات كاملة لدى �صاحبها من
دون �أن ت�ؤدي ال�سرقة �إلى انقا�صها .ويرى (دو
لي�ساك) �أن هذا االعرتا�ض مردود �أي�ضا؛ لأن
املعلومات حني تنت�شر تفقد قيمتها بو�صفها ماال،
�أو تفقد الزبون الذي يفرت�ض �أن الي�ستفيد منها
�إال مبوافقة املالك.
 2ـ مدى م�شروعية �إن�شاء حق جديد:
هل يجوز للقا�ضي اجلنائي �أن ين�ش�أ حقا جديدا
فيكون حمميا بالن�صو�ص اجلنائية؟ �أو �أن
امل�شروعية اجلنائية متنع ن�شوء مثل هذا احلق؟
قيل يف الإجابة على هذا ال�س�ؤال ر�أيان:
الر�أي الأول� :إن امل�شروعية اجلنائية ال متنع من
ن�شوء حق جديد�.أي �أن ين�ش�أ حق يف امللكية يكون
حمله املعلومات(.)29
الر�أي الثاين� :إن القا�ضي اجلنائي مقيد باحلقوق
التي يتم حتديدها �سلفا ،وال يجوز للقا�ضي
اجلنائي �أن يقر وجود حق ملكية على املعلومات
ليق�ضي بال�سرقة(.)30
29- Catala, ebauche d›une theorie juridique de
l›information, op cit,p.,17. Le Stang et A.Prum, Les droits
en France des createurs d’ informationm Rev. internat,
dr.ecn. 1989.211.
30 V. Mari-paule Lucas de L’ eyssac. Une information
seule est-elle susceptible de vol ou d›une autre atteinte
juridique aux biens, D. 1985.chron.43.s.
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�إن ت�أمل الر�أيني يقودنا �إلى ترجيح الر�أي الأول،
وذلك ا�ستنادا �إلى ما ي�أتي:
1ـ ميكن اجلدل حول وجود معلومات معينة متثل
قيما اقت�صادية تعد من قبيل الأموال ،من ذلك
على �سبيل املثال :القوائم املعلوماتية للعمالء
( ،(Fichiers de clienteleفاحلق بالن�سبة
لهذه القوائم يرد على م�ضمونها ولي�س على
الوثائق ذاتها التي ال تكيف �إال بو�صفها دعامة
مادية.
 2ـ �إن املبد�أ اجلزائي (ب�أن ال جرمية وال عقوبة
�إال بن�ص التي متنع جترمي وعقاب فعل مل يتم
الن�ص عليه) ،هو مبد�أ عام ال يعنى بالتفا�صيل
واجلزئيات .فلما كان الن�ص قد ورد على فعل
ال�سرقة ،ف�إن كل ما ينطوي يف ظل هذا الفعل توقع
عليه عقوبة ال�سرقة من دون البحث يف طبيعة
هذا احلق ،ومن ثم ال يوجد ما مينع القا�ضي
اجلنائي �أن يجد من احلقوق ما ميكن ان يخ�ضع
لل�سرقة من دون �أن يكون ملزما بالتكييف املدين
للحق �أو االختالف حول طبيعته� .إلى جانب ذلك
�إذا كان الق�ضاء املدين ين�شئ حقا مل يوجد من
قبل ،فما املانع �أن يكون ذلك للق�ضاء اجلنائي
�أي�ضا؟ .من ذلك �أن الق�ضاء املدين تو�صل �إلى
وجود حق لل�شخ�ص على حياته اخلا�صة يف �سبيل
تطبيق �أحكام امل�س�ؤولية التق�صريية ،حني يقع
االعتداء على ذمة معنوية .فهل يجوز �أن يكون
للق�ضاء اجلنائي حماية هذا احلق مادام الق�ضاء
املدين قد �أن�ش�أه ويف الوقت ذاته ال يجوز للق�ضاء
اجلنائي �إن�شاء مثل هذا احلق()31؟
لقد قيل بهذا ال�صدد �أنه �إذا كان للق�ضاء املدين
�أن يجعل لل�شخ�ص حقا على حياته اخلا�صة
31- Mari-paule Lucas de L eyssac, L›arret Bourquin, op
cit, p.25.
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بو�صفه مما يتمتع به ال�شخ�ص معنويا ،ف�إن
للق�ضاء اجلنائي �أن يعرتف �أي�ضا بوجود حقوق
جديدة ،مثل احلق يف ملكية املعلومات ،مثلما فعل
يف قراره ب�ش�أن ق�ضية بوركوين ،مثله مثل الق�ضاء
املدين �أي�ضا .وبذلك يرى بع�ض الفقه �أن �إن�شاء
حق على املعلومات ذو �أهمية توازي �أهمية وجود
حق على احلياة اخلا�صة �إلى �أن يتدخل امل�شرع
لإقرار وجود هذا احلق من الناحية الت�شريعية .وال
ميكن �أن ينتقد الق�ضاء ملجرد قيامه باملواءمة بني
الن�ص القانوين والواقع .ثم �إن القرار اجلنائي
يف ق�ضية بوركوين �صاغ فكرة ال�سرقة حلق مقر
�سلفا ،هو املنفعة �أو اال�ستعمال .فالقرار ُبني على
ا�ستن�ساخ امل�ضمون املعلوماتي .ومل ين�شيء حقا
جديدا و�إمنا �أقر ماال معلوماتيا موجودا ،يتمثل
يف االنتفاع باملعلومات من دون وجه حق .على �أنه
ال ي�س�أل -طبقا ملا تو�صل �إليه هذا الر�أي -من
ارتكب فعل ال�سرقة ب�إعادة ال�شيء ،و�إمنا يحكم
عليه من الناحية املدنية بالتعوي�ض عما انتفع
به(.)32
 3ـ الإخالل بالتمييز بني اجلرائم:
من امل�سائل التي يثريها تطبيق �أحكام ال�سرقة على
ا�ستن�ساخ امل�ضمون املعلوماتي �أن ذلك �سي�ؤدي �إلى
هدم �أ�س�س التمييز بني التزوير و ال�سرقة .فمن
الناحية التقليدية يعد اال�ستن�ساخ غري امل�شروع
من قبيل التزوير.وقد طبقت �أحكام التزوير على
امل�صنفات يف نطاق امللكية الأدبية والفنية ،مثل
ا�ستن�ساخ الت�صاميم ،وعالمة النقود و�أختام
الدولة وما �إلى ذلك .وي�شرتط يف هذا ال�سياق �أن
يثبت االبتكار يف �شكل قانوين حمدد .وهذا يعني
�أن احلماية تن�صب على ال�شكل ولي�س امل�ضمون،
32- Elise Dragon, Etude sur le statut juridique de
l›information, Recueil Dalloz 1998, p. 63
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�أي �أن التزوير يتعلق بال�شكل الذي يتخذه امل�ضمون
املعلوماتي ،ولي�س على املعلومات ذاتها .ومن هنا
ميكن القول �أن فكرة التزوير فيما ت�ستلزمه من
�شكل ال ت�شمل امل�ضمون املعلوماتي ذاته ،ومع
ذلك ف�إن ما يف�صل بني امل�ضمون وال�شكل لي�س
قويا .ف�إذا متت حماية ال�شكل ف�إن ذلك ي�ؤدي
ب�صورة غري مبا�شرة �إلى حماية امل�ضمون ،ومن
ثم ي�ستلزم �أن ال تتخذ املعلومات �شكال ال�ستبعاد
حكم التزوير وتطبيق حكم ال�سرقة ،وما مل يراع
ذلك �سي�ؤدي التطبيق �إلى اخللط بني التزوير و
ال�سرقة.
ومن هنا يظل ال�س�ؤال قائما فيما �إذا كان فعل
اال�ستن�ساخ الذي يعد من الناحية التقليدية من
قبيل التزوير ميكن �أن ي�صبح فعل �سرقة.
يجيب (دو لي�ساك) على هذا ال�س�ؤال بالإيجاب،
وذلك ا�ستنادا �إلى ثالث حجج(:)33
الأولى� :إن اال�ستيالء عل ال�شيء ميكن �أن يختلف
باختالف طبيعة ال�شيء ،ف�إذا �أ�صبحت املعلومات
حمال جلرمية ال�سرقة؛ ف�إن اال�ستن�ساخ ميكن �أن
ي�صبح عن�صرا يف هذه اجلرمية؛ لأن �إعادة �إنتاج
املعلومات بوا�سطة اال�ستن�ساخ يعني اال�ستيالء
عليها.
الثانية� :إن بع�ض جرائم التزوير ميكن �أن تكيف
على �أنها من قبيل ال�سرقة .وي�ست�شهد (دو
لي�ساك) مبا �ساقه دو كارو من حتليل ب�ش�أن تزوير
النقود� ،إذ يرى هذا امل�ؤلف �أن تزوير النقود لي�س
�إال �سرقة �ضد الدولة ،حيث يتم حرمانها من
الفائدة التي حت�صل عليها من العمليات النقدية،
وهذا يعني �أن بع�ض حاالت اال�ستن�ساخ ميكن �أن
تعد من قبيل ال�سرقة ،وهذه نتيجة �إيجابية لأنها
33- Ibid.
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ت�ؤدي �إلى تو�سيع نطاق هذه اجلرمية ،ويحول دون
جمود القانون اجلنائي.
الثالثة� :إن ا�سبتعاد حكم جرمية التزوير يف هذا
ال�سياق ميكن �أن ي�ستند �إلى �أن هذه اجلرمية
ت�ستلزم وجهني :الأول وثائق �أ�صلية ووثائق مزورة
يتم �إن�شا�ؤها على غرار الوثائق الأ�صلية .الثاين:
�شمول الوثائق املزورة ،على توقيع �شخ�ص �آخر،
لي�س هو �صاحب الوثائق الأ�صلية .ولو ا�ستلزمنا
ذلك على اال�ستيالء على امل�ضمون املعلوماتي ال
جند �أي تغيري يف هذا امل�ضمون ،بل ي�ؤخذ كما
هو من دون تقليد كتابة �أو توقيع ،ومن ثم ال
ميكن تطبيق �أحكام التزوير ،مما يعني �أنه لو
اقت�صرنا على التزوير �سوف يخرج اال�ستيالء
على املعلومات من نطاق التجرمي.
ومن نتائج تطبيق �أحكام ال�سرقة على امل�ضمون
املعلوماتي ،طبقا ملا تقدم� ،أنه ي�ؤدي �إلى �أن
يت�سم القانون اجلنائي باملرونة ال�ستيعاب حاالت
جديدة ال تطبق عليها �أحكام التزوير كونها تفتقر
�إلى ال�شكل ،مثل االخرتاعات التي مل حت�صل على
الرباءة� ،أو بع�ض الأفكار التي تخ�ص الإعالن.
ومن ثم �إذا ثبتت املعلومات على �أية دعامة
ف�أخذت �أو �أخذ منها من خالل الدعامة ،يكون
ذلك جرمية �سرقة على الرغم من �أن الدعامة
املادية بقيت كما هي من دون �أي م�سا�س بها.
4ـ عدم ا�ستقرار الأحكام:
مل ي�ؤد اال�ستنباط من الأحكام اجلنائية �إلى موقف
ثابت ي�ستند �إلى مبادئ م�ستقرة يف التطبيق ،فقد
تراجع الق�ضاء الفرن�سي عن موقفه يف تكييف
املعلومات على �أنها من قبيل الأموال ،وظهر هذا
الرتاجع عام  1989يف ق�ضية كانت وقائعها:
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�أنه ن�شر يف �صحيفة فرن�سية مقال ت�ضمن نقال
لتقديرات ب�ش�أن فر�ض ال�ضريبة ملدة ثالثة �أعوام
وما متثله من موارد ،وقد �أقام املدعي الدعوى
على مدير اجلريدة �أو الن�شر والكاتب مدعيا
�أنهما ارتكبا فعل الإخالل ب�أ�سرار مهنية بوا�سطة
�أحد موظفي ال�ضريية مل يف�صح عن ا�سمه ،وقد
�صدر احلكم من حمكمة اجلنح على امل�شتكى
منهما بدفع غرامة .طعن بالقرار �أمام حمكمة
النق�ض ت�أ�سي�سا على �أنه مل تطبق عقوبة ال�سرقة.
�إال �أن املحكمة رف�ضت الطعن بالقول (وحيث �أن
القرار جرم الفاعل لي�س عن �سرقة املعلومات
ولكن عن الإف�صاح عن وثائق م�ستن�سخة ،وحيث
�أن القرار �صدر على �أ�سا�س وجود جنحة انتهاك
�سر مهني ،و�أن املتهمني مل يجهلوا �أن الوثائق قد
ا�ستن�سخت ب�صورة خمالفة للقانون ،ف�إن القرار
هو �صحيح فيما ق�ضى به( .)34وذهبت املحكمة
يف قرار �آخر عام � 1995إلى �أن الفعل من هذا
النوع ال يعد �سرقة ،وتراجعت عن موقفها يف
و�صف املعلومات �أنها من قبيل الأ�شياء �إذ تقول:
(�إن املعلومة �أيا كانت طبيعتها �أو �أ�صلها ال تقع يف
دائرة املادة ( )460وال املادة ( )321من قانون
العقوبات ) .وكانت املادة ( )460املذكورة تن�ص
على جترمي من حاز جز ًء من �شيء �أو �أ�شياء
متح�صلة من جرمية ...واملادة ( )321املذكورة
تن�ص �أي�ضا على م�صطلح ال�شيء بن�صها على �أن
احليازة هي �إخفاء �أو ال�سيطرة املادية  ..وبذلك
ملا كان لي�س من املمكن �أن تكون املعلومات حمال
للحيازة ،مبوجب الن�صني املذكورين ،فهي لي�ست
من قبيل الأ�شياء ،ومن ثم ال تكون املعلومات
حمال للجرائم التي ترد على الأمول ويف مقدمتها
34- Cité par:Elise Daragon, Etude sur le statut juridique
de l›information, op cit, p. 63.
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ال�سرقة(.)35
لقد ف�سر موقف الق�ضاء ب�أن املعلومات ال تكون
حمال للتجرمي دون ن�ص خا�ص .ولكن ال�س�ؤال
الذي يثور �أنه �إذا مل يوجد ن�ص خا�ص يقيد الن�ص
العام � ،ألي�س ممكنا �أن تو�صف املعلومات على
�أنها من قبيل الأ�شياء مما ي�ؤدي �إلى �إخ�ضاعها
للقواعد التي تطبق على جرمية ال�سرقة من
دون القول �أنها تفتقر �إلى ن�ص يف ظل القانون
اجلنائي؟
من جهة �أخرى �إذا كانت الفقرة ( )1من املادة
 321من قانون العقوبات الفرن�سي قد ن�صت على
م�صطلح ال�شيء ،ف�إن الفقرة الثانية منها ن�صت
على املنتج .فعدت اال�ستفادة من املنتج دون
موافقة املالك من قبيل الأفعال غري امل�شروعة
التي تو�صف ب�أنها جناية �أو جنحة( ،)36ومل تبني
هذه الفقرة طبيعة املنتج ،فهل ي�ستلزم �أن يكون
املنتج ذا طبيعته مادية؟
لقد عرف املنتج ب�أنه (حت�سني حلالة �أو موقف
بوا�سطة ن�شاط معني) ،وعرفت املعلومات �أي�ضا
ب�أنها تقليل حالة عدم املعرفة� ،أو ال�شك� ،أو عدم
الت�أكد عند من يت�سلم هذه املعلومات ،ومن ثم
ف�إن اال�ستيالء على املعلومات ي�ؤدي ب�صورة (غري
م�شروعة) �إلى حت�سني حالة� ،أو موقف ،ومن ثم
�أال ميكن �أن تكون املعلومات من قبيل املنتج؟
�إن اجلواب �سيكون كذلك فيما لو ك ّيف الق�ضاء
امللعومات على هذا النحو؛ ليكون اال�ستيالء عليها
جنحة ما دام ثمة فائدة ناجمة عن ن�شاط غري
م�شروع( .)37ومن هنا انتقد الفقه موقف الق�ضاء
35- V.Ibid.
36- V.Ibid.
37- V Delmas-Marty, Droit Pénal des affaires, 3ed.,
1990,t.2,p.195; Jeandidier, Droit pénal des affaires,
Dalloz,1991,n.129; Larguier,Droit pénal des affaires,
Armand Colin, éd.1992,p.197, n. 2.
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يف ت�ضييق نطاق العقاب �إلى احلد الذي مل ي�شمل
به التعدي على املعلومات.
�إن موقف الق�ضاء يدلل بو�ضوح على �ضعف
املوقف الفقهي يف ت�صنيف املعلومات ،مما
حمل امل�شرع �إلى الن�صو�ص اخلا�صة عندما تعلق
الأمر باال�ستغالل االقت�صادي لهذا النوع �أو ذاك
من املعلومات( ،)38ولكن الن�ص اخلا�ص ال يحل
م�شاكل التو�صيف للمحل الذي يرد عليه  ،ودليل
ذلك �أن التوجه الأوربي الذي يخ�ص احلماية
القانونية للبي انات الذي مت تبنيه عام ،1996
ن�ص على (منع اال�ستيالء �أو �إعادة اال�ستعمال
الكلي �أو اجلزئي للم�ضمون اجلوهري لقاعدة
البيانات) التي ي�ستفيد منها �صاحب امل�صنع على
�سبيل املثال ،ولكن هذا احلق عد حقا خا�صا مل
يحل م�شكلة تكييف بنك املعلومات فيما �إذا كان
يعد من قبيل الأ�شياء �أو ال يعد كذلك(.)39
حتليل وا�ستنتاج:
�إن معاجلة مو�ضوع املعلوماتية من الناحية
القانونية ي�ستلزم �أمرين:
1ـ و�ضع قواعد تت�سم بالعمومية والتجريد على
النحو الذي ميكن تطبيقها على جميع �أنواع
الأ�شياء غري املادية ،مبا فيها املعلوماتية.
2ـ ح�صر املعلومات التي ميكن �أن تكون حمال
للحق ،وذلك على وفق معيار حمدد مقبول ومقنع
قانونا ،وذلك على نحو ميكن القول �أن املعلومات
هي حمل للحق من دون احلاجة �إلى البحث
يف م�ضمونها �أو حمتواها؛ �أي ال يكون و�صف

 - 38وهو ما فعله امل�شرع الفرن�سي يف املادة  341من قانون امللكية
الفرن�سية وهو ما �سنبينه فيما بعد.
39- A. Weber, La proposition de directive concernant la
protection juridique des bases de données Cah. Lamy,
droit de l›informatique 1995,n.77,janv.1996, p.1.

86
املعلومات �أنها من قبيل املعلومات متعلقا ب�سلطة
تقديرية ،مبوجبها يجري التمييز بني املعلومات
التي تعد من قبيل املال ،وتلك التي ال تعد كذلك.
وابتداء ت�ستبعد املعلومات ذات الطبيعة ال�شخ�صية
املح�ضة ،فهي تثري عددا من الإ�شكاليات ،لكنها ال
تتعلق مبلكية املعلومات التي هي حمل جدل يف هذا
ال�سياق .فامللكية تتعلق باملعلومات التي تكون لها
قيمة يف الذمة املالية� ،أما املعلومات ال�شخ�صية
فهي تتعلق بال�شخ�صية وال تدخل الذمة املالية،
وتفرت�ض �سيطرة ال�شخ�ص عليها ،والتعر�ض لهذا
النوع من املعلومات هو تعر�ض يف الواقع حلق من
حقوق ال�شخ�صية(.)40
ومن جانب �آخر؛ ف�إن املعلومات ال ميكن و�ضعها
يف �إطار واحد ،فو�ضع املعلومات اخلام واملعلومات
التي تنطوي على االبتكار يف �إطار �صنف واحد لن
يكون �إال �أمرا م�صطنعا ،فعلى �سبيل املثال :هل
ميكن و�ضع املعلومات التي تنطوي على جهد عقلي
ميثل ابتكارا ما ،مع املعلومات عن عدد الذين
يعانون من البطالة يف هذا البلد �أو ذاك؟ لقد �ساد
اخللط بني املعلومات التي تنطوي على االبتكار
واملعلومات اخلام ،وقد ظهر ذلك من خالل
دخول املعلومات �إلى االنرتنيت .لقد عد كل ما
يدخل �إليه و ي�صبح حتت �شكل املعلومات اخلام،
وملا كانت هذه املعلومات تنتقل عرب احلدود ف�إن
القيمة االقت�صادية هي التي يحدد على �أ�سا�سها
م�ضمون �أو حمتوى املعلومات ،وهذا غري �صحيح،
لأن امل�صنفات حتتفظ ب�صفتها بغ�ض النظر عن
الطريقة التي تعر�ض بها .ف�أي م�صنف يحول
�إلى م�صنف رقمي داخل �شبكة االنرتنيت ال يفقد

’40- Y. POULLET, Les observations critiques de l
informatique،pouvoir et libertes،
Economica، 1981،
p.11. et ANDRE LUCAS ، JEAN DEVEZE ، JEAN
FRAYSSINET، Oop citP CIT. N.470. P. 271.
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�صفته كم�صنف ،و�إمنا يبقى متمتعا بحماية قانون
امل�ؤلف .فامل�صنف املو�سيقي عندما ي�صبح رقميا
ال يغري ذلك من حقيقته ،كذلك امل�صنف ال�سمعي
الب�صري وما �إلى ذلك .والواقع �أن امل�صنفات و�إن
انتقلت �إلى جمال االنرتنيت ال ميكن اعتبارها من
قبيل املعلومات(.)41
ولكن يثور ال�س�ؤال؛ �أال ميكن �أن نطبق قانون
امل�ؤلف على املعلومات متى انطوت على االبتكار
و�إن مل تتخذ �شكل امل�صنف؟
الواقع �إن قانون امل�ؤلف ال يطبق �إال على امل�صنفات،
وال تعد جميع املعلومات من قبيل امل�صنفات ،كما
�أنه لو حددنا نطاق املعلومات بوا�سطة معيار
االبتكار ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إلى �أن يظل الغالب من
املعلومات خارج نطاق احلماية.
قد يثور القول �إذن :ال بد من الرجوع �إلى القيمة
االقت�صادية على اعتبار �أن كل ما له قيمة
اقت�صادية ي�صلح �أن يكون ماال ،ولكن من ال�صعب
و�ضع عالقة متكاملة بني القيم االقت�صادية
والأموال �أو الأ�شياء التي متثل معنى قانونيا .فلي�س
االقت�صادي هو من يحدد �أن ال�شيءـ �سواء �أكان
ماديا �أم غري مادي هو من قبيل الأموال ا�ستناد ًا
�إلى قيمته ،و�إمنا القانوين من يفعل ذلك ،ولذلك
لي�س �صحيحا القول �أن املال ي�صبح ماال ملجرد �أنه
ذو قيمة اقت�صادية (.)42
كما ال يخفى �أن القيمة االقت�صادية مبجرد
ظهورها تغري البع�ض ب�أن ي�ستند �إلى امللكية يف
حماية هذه القيمة؛ وذلك لأن امللكية متثل عالقة
�سلطة بني الإن�سان وما ميلكه ،وكذلك بالن�سبة
للحقوق العينية الأخرى التي متثل قوة �سلطة
41- ANDRE LUCAS ، et les autresop cit، P، 727.
42- GALLOUX، Ebauche d ‹ une definition juridique de
l ‹ information، po cit. P. 29.

)Int. J. Res. Intel. Pro Vol. 1, No. 1, 15-24 (2013

ال�شخ�ص �إزاء الأ�شياء املادية ،ولكن من ال�صعب
القبول بفكرة امللكية بهذه ال�صورة .ف�إذا قلنا �إن
امللكية ترد على الأ�شياء املادية ف�إن املعلومات
ال تكون حمال للملكية؛ لأنها لي�س من الأ�شياء
املادية ،وحتى بالن�سبة لأولئك الذين �أعطوا للمال
معنى وا�سعا لي�شمل املعلومات مل يقولوا ـ مع
ذلك -مبلكية املعلومات ؛ لأن يف ذلك تعميما غري
مقبول لفكرة امللكية� .إن فكرة امللكية مقبولة يف
نطاق الأ�شياء املادية؛ لأن من طبيعة هذه الأ�شياء
القابلية للتملك (مع التحفظ فيما يتعلق بالأموال
العامة� ،أو ما ال يجوز التعامل به بحكم طبيعته
�أو بحكم القانون) .والأمر خمتلف بالن�سبة
للأ�شياء غري املادية؛ لأن احلق عليها ال ميثل حقا
ا�ستئثاريا له حجية يف مواجهة الكافة( ،)43وال
ميكن االحتجاج ب�أن وجود امللكية الفكرية يثبت
�أن املعلوماتية تعرب عن وجود �شيء معلوماتي،
وذلك لأن هذه امللكية متثل ا�ستثناء ،كما ال تتم
حماية كل فكرة ،فالأفكار يف �صورتها املجردة
غري حممية ،و�إمنا تتم حمايتها عندما تتج�سد يف
م�صنف� ،أو من م�صنف �إلى م�صنف من خالل
االبتكار ،وذلك طبقا ل�شروط يحددها امل�شرع
يف ظل قوانني �أو قانون معني ويف ظل املوازنة
بني م�صلحة املبتكر يف اال�ستئثار بابتكاره وبني
م�صلحة املجتمع يف اال�ستفادة من هذا االبتكار.
ونخل�ص مما تقدم �إلى �أن القول مبلكية املعلومات
ي�ؤدي �إلى م�شكلة عملية ،ف�إذا ورد حق على
املعلومات فيجب �أن يحدد بدقة ما مينحه احلق
ملن ي�ؤول �إليه ،وال يوجد معيار لهذا التحديد
�إال القيمة االقت�صادية ،واال�ستناد �إلى القيمة
االقت�صادية للمعلومات غري ممكن؛ لأن القيمة
))43- M. VIVANT. A propos des (( biens informatique
J. C. P. G. 1984.1. 3132.
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االقت�صادية لذاتها غري حمددة� ،أما لو قلنا ب�أننا
�إزاء ملكية ،فهذا يعني �أننا �سنمنح �صاحب احلق
امتيازات ال ي�ستحقها �أو ال ي�ستحق �إال بع�ضها،
وحتى لو تعلقنا بفكرة امللكية الفكرية ف�إن الأمر
غري ممكن �أي�ضا .فقد �أ�سلفنا �أن هذه امللكية
قائمة على �أ�سا�س االبتكار الفكري ،ومن ثم
ال تن�ش�أ على �شيء غري مادي �إال بقانون خا�ص
معياره االبتكار ،ولي�س حماية املعلومات لذاتها.
ولو قلنا مبلكية املعلومات من دون �أن ن�أخذ بنظر
االعتبار معيار االبتكار ،ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إلى
تقوي�ض فكرة امللكية الفكرية ذاتها ،ف�إذا كان
كل �شيء غري مادي حمل للملكية لن تبقى قيمة
للحقوق الفكرية التي متنح مبوجب قانون خا�ص
على �أ�شياء غري مادية .فكل �شيء غري مادي قابل
للملكية� ،إذن ال حاجة ملا ي�شرتطه القانون يف
�سبيل اكت�ساب ملكية فكرية ،فعلى �سبيل املثال؛
من �سيطالب برباءة االخرتاع التي اليح�صل
عليها �إال تبعا لل�شروط التي ا�ستلزمها القانون،
ومن يطالب بتطبيق �أحكام امل�ؤلف� ،إذا كانت هذه
الأحكام ت�ستلزم فيه �شروطا معينة �إذا كان ميكن
�أن يح�صل على احلماية مبوجب متلك املعلومات
التي ال ت�شرتط فيها �أن تكون جديدة �أو ت�شتمل
على خطوة �إبداعية �أو االبتكار ،وهل تبقى حاجة
لل�شروط مبوجب �أحكام امللكية الفكرية؟ ثم لو
منحت ملكية املعلومات بهذه ال�صورة ،هل حتدد
تبعا ملدة معينة ،وكيف نوازن بني تقييد اال�ستئثار
بهذه املدة لل�صالح العام وبني احلق يف اال�ستفادة
من هذه املعلومات؟
كما يبدو �أن اللجوء �إلى الأحكام اجلنائية يتجاوز
حقيقة �أن املحاكم املدنية ال تلزم بالتكييف الذي
ي�ضعه القا�ضي اجلنائي للحق �أو للفعل ،فحجية
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احلكم اجلنائي تقت�صر على ن�سبة الفعل للفاعل؛
ولذلك يبدو غري منطقي �أن نقول �أن املعلومات
هي من قبيل املال ملجرد �أن املحكمة اجلنائية
�أخ�ضعت املعلومات لأحكام ال�سرقة� ،إذ يبقى �أن
يحدد بدقة الأ�سا�س من الناحية املدنية ،ثم �إن
الق�ضاء اجلنائي تراجع عن موقفه رغم ما قدمه
الفقه من حتليل لأحكامه وما حاول من ا�ستنباط
يف �سبيل تكييف املعلومات ،على �أنها مال قابل
للتملك ،وهذا يعني �أن موقف الفقه الذي �أيد
�سرقة املعلومات مل يكن مقنعا �أو كافياـ كما
�أ�سلفناـ .
�إن و�ضع قاعدة مبلكية املعلومات يعني �أن هذه
امللكية غري مقيدة مبدة حمددة ،هذا على خالف
براءة االخرتاع �أو حق امل�ؤلف وغريه من حقوق
امللكية الفكرية التي حتدد مبدة معينة(.)44
�إن ما تقدم يف�سر ملاذا يعزف العديد من الكتاب
عن البحث عن مدى وجود ملكية للمعلومات،
واالن�صراف بدال من ذلك نحو البحث عن بدائل.

املبحث الثاين:

الت�أ�سي�س يف �إطار قواعد قانونية خا�صة:
�إن الأموال غري املادية ،خا�صة املعلومات ال ميكن
�أن تكون حمال حلق عيني �إال من خالل تقنية
امللكية الفكرية ،ولكن لكي يكون املال حمال لهذه
امللكية ال بد �أن ينطوي على االبتكار ،ف�ضال عن
حتقق ال�شروط الأخرى لهذه امللكية ،ولكن ذلك
مل مينع الفقه من البحث عن بدائل ملنح احلق
الوارد على املال غري املادي القوة التي يتمتع بها
حق امللكية ،ملا يتمتع به هذا احلق من مميزات
�سواء ما متثل بال�سلطة على ال�شيء �أو حجية احلق
44- ANDRE LUCAS et les autres,، op cit، n. 472، p.274.

يف مواجهة الغري؛ ومن هنا ظهرت �أفكار تدعو
�إلى القول مبلكية من نوع خا�ص ( ملكية خا�صة،
�أو ملكية مفرت�ضة� ،أو ملكية وليدة� ،أو اقت�صادية)
( .)45وكل ذلك يتم يف حماولة تغيري بع�ض �شروط
امللكية ،مبا ي�ؤدي �إلى ا�ستيعابها للمال غري
املادي ،ك�أن تعرف امللكية تعريفا وا�سعا ال يركز
على ما متنحه امللكية من امتيازات ،و�إمنا يقت�صر
على املزج بني اال�ستئثار وحجية احلق يف مواجهة
الكافة .وقد �ساعد ذلك �أن امللكية التقليدية ذاتها
خ�ضعت ملحاوالت جديدة يف التحليل واال�ستنتاج؛
فقد ذهب البع�ض �إلى �أن امللكية ال تفهم على �أنها
حق عيني ذو طبيعة واحدة تتمثل ب�سيطرة كاملة
على ال�شيء ،فقد ينظر �إلى امللكية من زاوية
الفائدة التي ميثلها ال�شيء الذي ي�صلح حمال
للملكية ،وب�صورة �أعم من خالل تعدد العالقات
والفوائد التي متثلها امللكية� ،أي �أن ملكية ال�شيء
ال متثل وحدة واحدة ،و�إمنا متثل منفعة �أو �سلطة
ت�صرف �أو ا�ستغالل وهكذا  ..وميكن اال�ستناد
�إلى عن�صر املنفعة �أو الفائدة للقول بامللكية
على ال�شيء ،وقد دعم هذا االجتاه ظهور امللكية
الفكرية التي هي �أكرث قابلية للتجزئة ،فهي ترد
على حق مايل ميكن الت�صرف به ،ثم �إن ملكية
هذا احلق ال تتميز ب�أنها ملكية دائمة ،و�إلى جانب
هذا احلق يوجد حق معنوي ،وهو حق دائم ولكن
ال ميكن الت�صرف به بني الأحياء(.)46
45- CATALA، Le properiété de l ‹ information، Melanges
RAYNAUD، D. Sirey. 1985، p.97. et . aussi، PH.
MALAURIE et AYNE, Droit civil، les biens، Cujas. 4 ed،
par. THEORY،Paris, 1998. N.200.
46 TERRĖ، variation de sociologie juridique sur les biens،
in les biens et les choses، archives de philosophie du droit،
t.24. Sirey، 1979. P. 16-29. Et MICHEL HUET، le droit
de jouir essai sur les metamorphoses de la properiete
materielle et immaterielle dans les domaines immobillier
et urbain، Etudes offertes au professeur philipe Malinvaud،
litec. Paris، p.263.
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وقد امتدت املحاولة لي�س على تغيري املفهوم
التقليدي للملكية ،و�إمنا �أي�ضا �إلى �إ�ضعاف العالقة
بني احلق العيني واحلق ال�شخ�صي ،وذلك نتيجة
ال�صدمة التي �أحدثهاـ �إن �صح التعبريـ ال�شيء
غري املادي؛ وذلك لأن وجود ال�شيء غري املادي،
ومن ثم تقبل ورود احلق العيني عليه �أدى �إلى
�أن يفقد احلق العيني خ�صو�صيته ،ويف الوقت
ذاته ثمة تيار ي�سعى �إلى حتويل احلق ال�شخ�صي
من رابطة بني �شخ�صني �إلى حق متار�س عليه
�سلطة مبا�شرة يف الذمة املالية .فظهور ال�شيء
غري املادي �أدى �إلى املوازنة بني ال�شيء واملنفعة
�أو اخلدمة ،وذلك ا�ستنادا �إلى �أن ال�شيء غري
املادي يرتبط ـ كما يقول الأ�ستاذ CATALA
بن�شاط الإن�سان نف�سه .كما حاول البع�ض ربط
فكرة اخلدمة بالإنتاج والتعامل بها على �أ�سا�س
هذا الو�صف( .)47ونفهم من ذلك �أن الأ�شياء غري
املادية مبا فيها املعلومات ال بد �أن تكون من حقوق
الذمة املالية :وملا كانت املعلومات ال ميكن -
ب�صورة عامة� -أن تكون حمال للملكية الفكرية ما
مل تنطو على االبتكار� ،أو تكون ماال قبل �أن تطبق
عليها �أحكامها� ،إذن البد من البحث عن قواعد
خا�صة ميكن �أن ت�ؤ�س�س لدخول املعلومات ،بل
الأ�شياء غري املادية برمتها قيما مالية يف الذمة.
وهذا ما نتناوله فيما ي�أتي من مطالب.

املطلب الأول:

قواعد املعرفة التقنية والأ�سرار
التجارية:
ذهب ر�أي �إلى �أن املعلومات تتم حمايتها بذات
الطريقة التي تتم بها حماية املعرفة التقنية؛ لأن
47- CATALA، la transformation du patrimoine dans le
droit civil modern; R.T.D. civ. 1966، p. 185-215.
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هذه املعرفة من ال�سعة بحيث ميكن �أن ن�ضع يف
�إطارها املعلومات �أيا كان نوعها ،وهذا ما مت تقبله
يف نطاق امللكية الفكرية ،ففي ظل عنوان امللكية
ال�صناعية تتم حماية الأ�سرار ال�صناعية ،ومبا
�أن هذه الأ�سرار تتم حمايتها ف�إن من املنطقي
حماية الأ�سرار التجارية بذات ال�صورة()48؛ وهذا
ما ميكن ا�ستنتاجه من خالل اتفاقية ترب�س
�أي�ضا التي ن�صت يف املادة ( )39منها على �أنه:
(1ـ �أثناء �ضمان احلماية الفعالة للمناف�سة غري
املن�صفة ح�سب ما تن�ص عليه املادة  10مكررة
من معاهدة باري�س (1967م) ،تلتزم البلدان
الأع�ضاء بحماية املعلومات ال�سرية وفق الفقرة2
والبيانات املقدمة للحكومات �أو الهيئات احلكومية
وفقا لأحكام الفقرة2 .3ـ للأ�شخا�ص الطبيعيني
واالعتباريني حق منع الإف�صاح عن املعلومات
التي حتت رقابتهم ب�صورة قانونية لآخرين� ،أو
ح�صولهم عليها �أو ا�ستخدامهم لها دون احل�صول
على موافقة منهم ،ب�أ�سلوب يخالف املمار�سات
التجارية النزيهة طاملا كانت تلك املعلومات�( :أ)
�سرية من حيث �أنها لي�ست مبجموعها �أو ال�شكل
والتجميع الدقيقني ملكوناتها ،معروفة عادة �أو
�سهلة احل�صول عليها من قبل �أ�شخا�ص يف �أو�ساط
املتعاملني عادة يف النوع املعني من املعلومات.
(ب) ذات قيمة جتارية نظرا لكونها �سرية( .ج)
�أخ�ضعت لإجراءات معقولة يف �إطار الأو�ضاع
الراهنة من قبل ال�شخ�ص الذي يقوم بالرقابة
عليها من الناحية القانونية بغية احلفاظ على
�سريتها.
3ـ تلتزم البلدان الأع�ضاء ،حني ت�شرتط للموافقة
على ت�سويق الأدوية �أو املنتجات الكيماوية الزراعية
48- Cité par Lucas , et les autres, droit de l›informatique
et de l›Internet, op cit,
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التي ت�ستخدم مواد كيماوية جديدة ،تقدمي بيانات
عن اختبارات �سرية �أو بيانات �أخرى ينطوي
�إنتاجها �أ�صال على بذل جهود كبرية ،بحماية هذه
البيانات من اال�ستخدام التجاري غري املن�صف،
كما تلتزم البلدان الأع�ضاء بحماية هذه البيانات
من الإف�صاح عنها �إال عند ال�ضرورة من �أجل
حماية اجلمهور� ،أو ما مل تتخذ �إجراءات ل�ضمان
عدم اال�ستخدام التجاري غري املن�صف).
ويت�ضح من هذه املادة �أن املعلومات املق�صودة
فيها هي معلومات ت�ستلزم معيارا حمددا وهو
معيار ال�سرية� ،إال �أنه ي�شرتط لتطبيق هذا املعيار
�شروط ًا معينة وهي ال�شروط الآتية:
1ـ �أن ال تكون املعلومات معروفة عادة �أو غري
معروفة ،ولكن ي�سهل احل�صول عليها يف �أو�ساط
املتعاملني فيها.
 2ـ ذات قيمة جتارية م�ستمدة من �سريتها.
3ـ �أن تكون قد بذلت من قبل ال�شخ�ص الذي يقوم
برقابتها �إجراءات معقولة للحفاظ على �سريتها:
�أي �أنها لي�ست �سرية بطبيعتها ويتم الك�شف عنها.
ويالحظ �أن املادة ا�ستلزمت �أنه �إذا مت الإف�صاح
عن تلك املعلومات نتيجة التداول ،ف�إن من �أف�صح
له بها عليه االلتزام باملحافظة على هذه املعلومات
�أي�ضا .وهذا ما يكمل الطابع الذي يتميز به معيار
احلماية ـ �أي ال�سريةـ.
�إن �أول انتقاد ميكن توجيهه �إلى هذا املعيار �أن
املعرفة التقنية حتى ولو انطوت على ال�سرية ،ف�إن
معيار حمايته لي�س هذه ال�سرية ،و�إمنا هو يف الواقع
معيار االبتكار ،وبذلك فهي تختلف عن املعلومات
باملعنى الوارد يف املادة املذكورة .فاملعلومات التي
ينبغي حمايتها يف �إطار املعرفة التقنية يجب �أن
تنطوي على االبتكار �أي�ضا ،وحينئذ هي قابلة لأن
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تكون حمال للملكية ال�صناعية .والواقع �أنه مل
يجادل �أحد يف �أهمية هذا النوع من املعلومات
�أو حمايتها ،وذلك لأنها �إلى جانب كونها تنطوي
على معيار االبتكار الفكري ،ف�إنها ت�ستلزم �صرف
�أموال طائلة ،وتتعر�ض لل�سرقة التي ت�ؤدي �إلى
خ�سارة تلك الأموال ،الأمر الذي ي�ستلزم حمايتها،
وميكن �أن يتخذ معيار االبتكار يف حتديدها معنى
خمتلف ًا عن معيار احلق الأدبي املتمثل بالطابع
ال�شخ�صي ،ي�ؤدي �إلى ظهور العمل الفكري يف
�شكل معني ،وعن معيار منح براءة االخرتاع الذي
يتميز بالطابع املو�ضوعي وي�ؤدي �إلى احل�صول
على منتج مادي� .إن هذه املعلومات �سواء �أكانت
معرفة تقنية� ،أو كانت حممية بوا�سطة معيار
االبتكار لها حجية لي�س بني املتعاملني بها و�إمنا
بالن�سبة للغري �أي�ضا� ،إذا ال يجوز للغري التواط�ؤ
للح�صول عليها ،ك�أن يتم ذلك بتواط�ؤ مع عامل
للح�صول على املعلومات ال�سرية التي يحوزها رب
العمل ،مع ذلك ف�إن حماية هذه املعلومات غري
كافية� ،إذ لي�س ثمة حماية للمعلومات يف ذاتها،
و�إمنا تتعلق احلماية مبعيار ال ميكن �أن ي�شمل �إال
جز ًء منها ،ولكننا نحتاج �إلى و�سيلة ت�ؤدي �إلى
حماية املعلومات ولي�س جزء منها.

املطلب الثاين:

قواعد امل�س�ؤولية التق�صريية:
طرحت فكرة امل�س�ؤولية التق�صريية على �أ�سا�س
�أن تعوي�ض ال�ضرر الناجم عن امل�سا�س باملعلومات
يعني �أن لل�شخ�ص الذي ت�ضرر حقا على هذه
املعلومات ،ولي�س مهما بعد ذلك تكييف �أو و�صف
هذا احلق( ،)49وي�ستند هذا الر�أي �إلى ما ذهبت

49- CATALAS، La properiete de l ‹ information، op cit.
N 31.
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�إليه حمكمة النق�ض يف �أحد قراراتها يف �إطار
حكم غام�ض تقول فيه �أن تطبيق �أحكام املناف�سة
غري امل�شروعة ال ت�ستلزم ( لتحقيق احلماية �أن
يتمتع ال�شخ�ص بحق خا�ص .)50()privative
ولكن هذه الفكرة انتقدت ب�شدة ،فتطبيق �أحكام
امل�س�ؤولية التق�صريية ال ميكن �أن ين�ش�أ �أي حق
�أيا كان نوعه ما مل يكن احلق حمميا �سلفا.
وتطبيق �أحكام املناف�سة غري امل�شروعة التي هي
من تطبيقات امل�س�ؤولية التق�صريية ت�ؤدي �إلى
نف�س النتيجة� ،أما قرار حمكمة النق�ض فيمكن
�أن يقر�أ على �أن تطبيق �أحكام هذه امل�س�ؤولية
ي�ستلزم وجود حق ك�شرط لتطبيقها ،دون �أن يعني
ذلك �أن امل�س�ؤولية تن�ش�أ حقا .كما الت�ؤدي احلماية
مبوجب �أحكام امل�س�ؤولية املدنية ب�صورة جمردة
�إلى ن�شوء حق ،وعلى وجه التحديد حق ملكية
يرد على املعلومات .فقد يكون الغر�ض من تطبيق
امل�س�ؤولية و�ضع قيود على اال�ستخدام احلر ذاته
ملا هو موجود يف الأ�صل يف �إطار ما هو مباح للملك
العام من دون �إن�شاء حق حمدد .فامل�س�ؤولية
التق�صريية ت�ؤ�شر احلدود بني ماهو م�شروع ،وما
هو غري م�شروع ،و�آلية املناف�سة غري امل�شروعة،
تلعب الدور ذاته باملعنى املق�صود يف القانون
املدين ،من �أن ال�شيء الذي ال ميلكه �أحد هو ملك
للكافة ،مبعنى �أن ما كان ملكا للكافة ال يجوز �أن
يقت�صر �شخ�ص على ا�ستعماله ،ويحرم الآخرين
منه؛ لأنه بذلك ميار�س فعال غري م�شروع( .)51كما
50- Cass . com. 29. Nov. 1960. Gaz . pal . 1961. 1. P.
‹ 152. Et . v. ANDRE LUCAS et les autre, Droit de l
informatique et de l’ internet، OP CIT، N. 476، P. 27.

 -51انظر ن�ص امل��ادة  714من القانون امل��دين الفرن�سي التي
ن�صت على ما ي�أتي:

Il est des choses qui n›appartiennent a personne et don’t
l›usage est commun a tous.
Des lois de police réglent la maniére d›en jouir.

�أن ا�ستخدام م�صطلح القيم االقت�صادية ي�سود
يف نطاق املناف�سة غري امل�شروعة بتف�ضيله على
م�صطلح املعلومات ،مما يظهر �ضعف االرتباط
مبا هو غري مادي( .)52ونتيجة االرتباط بالقيم
املادية ف�إن ظهور ما هو غري مادي �أدى �إلى ظهور
حماية ت�شريعية خا�صة ولي�س و�ضع قواعد عامة
للحماية ،وهذا ما ظهر بالن�سبة حلقوق امللكية
الفكرية� ،إذ مل تخ�ضع هذه احلقوق للقواعد
العامة ،و�إمنا و�ضعت لها ت�شريعات خا�صة(.)53

املطلب الثالث:

قواعد ت�ستند �إلى التطفل parasitism

على �ش�ؤون الغري:
تعني فكرة التطفل قيام �شخ�ص تاجر با�ستخدام
�سمعة الغري لال�ستفادة مما حتققه هذه ال�سمعة
من فائدة يف نطاق اال�ستثمار ،هذه الفكرة هي
التي تقف وراء �إيقاع العقاب على التاجر الذي
ميار�س ذلك( .)54وقد �أثريت هذه الفكرة منذ
عام  1980وذلك لتحقيق حماية فعلية لالبتكار
الفكري الذي ال ي�ؤدي �إلى ن�شوء حق خا�ص ،فقد
ذهب جانب من الفقه �إلى �أن �أي فعل للح�صول
على فائدة من عمل فكري للغري ي�ؤدي �إلى ن�شوء
احلق يف التعوي�ض حتى لو مل يعرب ذلك الفعل عن
�إرادة اكت�ساب تلك ال�سمعة من قبل من ارتكبه،
بل ودعا من تبنى هذه الفكرة �إلى �صدور قاعدة
قانونية لتقنينها( ،)55وعلى وفق ذلك ورد يف �أحد
52- Jean – Christophe Galloux. Ebauche d›une definition
juridique de l›informatique, op cit, p.229.
;53- V. Hermitte, Histoire juridiques extravagantes
la reproduction vegetable, in l›home, la nature et le
droit, sous la dir. De B. Edelman et M.A, Hermitte,
Bourgois,1988,p.40,.
54- Y. SAINT- GAL. La concurrence parasitaire، RIPIA،
1956، N. 25- 26، P. 39( Cite par ANDRE LUCAS،et les
autres,، op cit، n. 477، p. 278.
55- J.M. MOUSSERON، parasitisme et droit، Cah، dr، entr.،
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قرارات الق�ضاء الفرن�سي �أنه ثمة (�سلوك تطفلي
 parasitaireميثله فعل االحتفاظ بجهود بذلت
لتطوير برنامج �أو حتوليه �إلى برنامج جتاري(،)56
ويف قرار �آخر يقول هذا الق�ضاء ب�أن( :قيام وكيل
جتاري با�ستعمال مفيد لقيمة اقت�صادية عائدة
للغري ناجمة عن معرفة تقنية �أو عمل فكري وذلك
يف وقت مل تكن تلك القيمة حممية ب�أي ن�ص
قانوين خا�ص ،ميثل فعال من �أفعال التطفل)(.)57
وقد يثار ب�ش�أن فكرة التطفل �أن هذه الفكرة
ميكن ردها �إلى قواعد قائمة م�سبقا ،فقد مت
االعرتاف منذ وقت طويل ب�أن ن�سخة من االبتكار
قد ال متنح حقا ا�ستئثاريا ،ولكن مع ذلك ميكن
�أن تكون فعال من �أفعال املناف�سة غري امل�شروعة،
لأنها قد تثري اللب�س �أو اخللط يف ذهن العميل.
ومع ما تقدم ف�إن فكرة التطفل ال ت�ضيف �شيئا
جديدا �إذا ما ردت �إلى الأحكام التقليدية
للمناف�سة غري امل�شروعة ،فالظروف التي حتيط
بالن�سخة �أو بفعل التطفل هي التي ت�ؤدي �إلى
عدم م�شروعية هذا الفعل .وقد مت االعرتاف
تقليديا �أي�ضا �أن املبتكر ،حتى و�إن مل يكن قد
متتع باال�ستئثار ميكن �أن ميار�س دعوى املناف�سة
غري امل�شروعة (�أو بعبارة �أخرى دعوى امل�س�ؤولية
التق�صريية) �ضد من يحاول �أن يجرده بوا�سطة
الغ�ش مما تو�صل �إلى ابتكاره .ولكن اخلط�أ هنا
يتمثل بالو�سيلة التي ا�ستخدمت يف الو�صول �إلى
املعلومات ولي�س با�ستخدام املعلومات ذاتها،
ففكرة التطفل تن�صرف �إلى هذا اال�ستخدام
ولي�س �إلى الو�سيلة ،ومن ثم ال ين�ش�أ مقابل هذا

1992، p. 15. Et X، DESJEUX، Le droit de la responsabilité
civile comme limite au principe de la liberté du commerce
de l ‹ industrie، J. C. P، E. 1985، 11، 14490.
56- CA paris ، 4 ch، 7 mai 1999، PIBD، 1999،1111،P.316.
57 T. com ، Nantaire، 7 ch، 25 juin1996، RIDA،1 – 1997. P.
402، note KEREVER.
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اال�ستخدام حق خا�ص ،بينما وجود حق خا�ص هو
ما ترمي �إليه فكرة وجود مال معلوماتي(.)58
والواقع �أن الفقه مل يتفق ب�ش�أن فكرة التطفل ،بل
ميكن القول �أنها مل جتد مكانا لها فيه( ،)59وقد
وجهت �إليها االنتقادات الآتية(:)60ـ
 1ـ �إن الأ�سا�س الذي ا�ستندت عليه الفكرة يثري
اجلدل .فقد عر�ضت الدعوى مبوجب فكرة
التطفل على �أنها تختلف عن دعوى امل�س�ؤولية
املدنية ،ف�إذا مل يكن الأمر كذلك فهل ت�ستند �إلى
الإثراء بال �سبب؟
الواقع �أن الإ�سناد �إلى فكرة الإثراء بال �سبب
هو الذي ميكن �أن يربر ح�صول املبتكر على
تعوي�ض نقدي ،على اعتبار �أنه افتقر نتيجة فوات
الك�سب عليه ،ومع ذلك يبقى الت�سا�ؤل؛ هل دخل
االبتكار يف الذمة املالية لكي ي�ؤدي امل�سا�س به �إلى
االفتقار؟ هذا من جانب ،ومن جانب �آخر ،كيف
يخرج االبتكار غري املحمي من امللك العام الذي
يجيز للجميع اال�ستفادة من هذا االبتكار �إلى
امللك اخلا�ص الذي يتمثل فيه االبتكار املحمي؟
�إن عدم القدرة على و�ضع الفا�صل بني ما يدخل
امللك العام وما ي�ؤول �إلى اال�ستئثار ي�ؤدي �إلى
رف�ض فكرة التطفل.
 2ـ �إن بذل املال والوقت يف �سبيل ا�ستثمار االبتكار
غري املحمي يحوله �إلى حق ،امل�سا�س به يعد خط�أ،
كما يثور الت�سا�ؤل �أي�ضا؛ �إذا مثل االبتكار غري
املحمي حقا ملاذا مل ي�ضع امل�شرع قاعدة حلمايته؟
�إذا كان املربر هو ما يبذل من مال ووقت حلمايته،
ف�إن الوقت واملال يبذل �أي�ضا يف �سبيل االبتكار
58- CATALA، L a properiete de l ‹ information، op cit
، n. 4.
59- A. et H. J. LUCAS. Traite de la properiete litteraire et
artistique، Litec، 2 ed ، 2001، n. 18.
60- ANDRE LUCAS, les autres, op cit، n.477،p.278.
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املحمي .واحلال �أن جميع االبتكارات التي ت�ستحق
احلماية كانت حمل عناية امل�شرعني ومتت
�صياغة الأحكام ب�ش�أنها �سواء ما تعلق بطبيعتها �أو
�شروطها �أو القواعد التي مبوجبها تتم حمايتها.
وقد ر�أى البع�ض �أن و�ضع بع�ض ال�شروط على
فكرة التطفل مبا يقيد م�ضمونها ،ميكن �أن
يعيدها �إلى حميطها القانوين ،فقد اقرتح
�أن يقيد تطبيقها على احلالة التي تكون فيها
اال�ستفادة من العمل الفكري فعال غري مربر(،)61
ولكن هذا الر�أي ي�ؤدي �إلى و�ضع الفكرة على
ب�ساط امل�س�ؤولية التق�صريية ،ومن �ش�أن ذلك �أن
يفرغها من حمتواها ،لأن الفعل غري املربر يكون
�سلوكا خاطئا ،ولكن ما هو احلق الذي يتمتع به
�صاحب االبتكار غري املحمي �سلفا؟
واقرتح البع�ض �أن ترتك امل�س�ألة للق�ضاء ليقدر
مدى اال�ستثمار الذي قام به �صاحب االبتكار،
ومن ثم يقرر حماية هذا االبتكار()62؛ ولكن هذا
الر�أي منتقد �أي�ضا؛ فهل دور الق�ضاء يكمن يف
منح احلق� ،أم يف تطبيق قواعد قائمة ،ثم �إن
ترك امل�س�ألة للق�ضاء يجعل امل�س�ألة احتمالية مبا
ال ي�ؤدي �إلى ا�ستقرار احلقوق ،فمن يتو�صل �إلى
ابتكار غري حممي ببذل اجلهد والنفقات والوقت،
ال يدري فيما �إذا كان �سيكون ابتكاره حمميا �أو
غري حممي مادام الأمر مرتوك ًا ل�سلطة الق�ضاء
التقديرية ،و�إلى جانب ذلك تثور م�شكلة مدة
احلماية ،فالقول بحماية االبتكار غري املحمي
بهذه الطريقة يعني �أن �صاحبه ي�ستطيع �أن
يطلب احلماية يف �أي وقت ،ما دام ثمة ما مي�س
م�صلحته يف االبتكار .وهذا حكم غري مقبول،
61- Cité par Ibid..
62- P. LECLERCQ، L information eat-elle un bien ,op
cit, P. 91- 109.

لأنه �سي�ؤدي �إلى ترجيح االبتكار غري املحمي
على االبتكار املحمي الذي تتم حمايته خالل
مدة معينة ت�شريعيا ،و�إذا قيل ميكن للق�ضاء �أن
يحدد مدة �أق�صر ،ف�إن هذا قد يتناق�ض مع فكرة
اال�ستثمار يف �سبيل االبتكار والذي يحتاج �إلى مدة
�أطول ،ولو ا�ستبعدنا اال�ستثمار تناق�ض ذلك مع
موجباته التي ت�ؤ�س�س عليها فكرة التطفل للقول
باحلماية.

املبحث الثالث:

طرح فكرة املحل التجاري:
بعد ما تقدم يبقى ال�س�ؤال؛ كيف تتم حماية
املعلومات؟
الواقع �إن احلماية حتتاج �إلى معيار ،ومل يوجد
معيار م�ستقر �سوى معيار االبتكار ،وهو املعيار
امل�ستخدم يف تطبيق قواعد امللكية الفكرية يف
هذا ال�سياق .و�سبق �أن بينا �أن امللكية الفكرية ال
حتمي جميع املعلومات على وفق ما ت�ستلزمه من
�شروط ،خلروج املعلومات من امللك العام �إلى
امللك اخلا�ص ،ولكن من العبث البحث يف القانون
املدين عن قاعدة عامة ميكن تطبيقها للتو�صل
�إلى حماية املعلومات� ،إلى جانب قواعد امللكية
الفكرية ،ومن العبث �أي�ضا حماولة تغيري نظرية
الأموال يف القانون املدين مبا يتجاوز التغيري الذي
�أحدثته امللكية الفكرية ،لأن تطويع قواعد هذه
النظرية لن يقودنا �إلى التو�صل �إلى معيار حمدد
ميكن �أن تتم مبوجبه حماية املعلومات خارج
نطاق امللكية الفكرية ،ولو رجعنا �إلى العديد من
املعلومات التي متت حمايتها جند �أنها و�ضعت يف
�إطار امللكية الفكرية� ،سواء بتطبيق معيار االبتكار
كما هو �أو بتطويعه ،من ذلك؛ برامج احلا�سوب
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تطويع املحل التجاري ،فهي فكرة ن�ش�أت دون
�أن تكون رهينة بالأ�شياء املادية ،و�إمنا متيزت
باحتوائها عنا�صر معنوية ،وهنا يثور ال�س�ؤال �أال
ميكن اعتبار املعلومات من العنا�صر التي ي�شتمل
عليها هذا املحل بغية توفري حماية لها مبا ي�شجع
على اال�سثتمار ،من دون امل�سا�س بفكرة الأ�شياء
امل�شرتكة� ،أو من خالل املوازنة بني هذه الأ�شياء
و�ضرورة حماية املعلومات التي قد تكون يف الواقع
حماية لال�ستثمار �أو الت�شجيع عليه؟
هذه عنا�صر املعلومات ،وهذا ما نتناوله من خالل
بيان �إعادة التكييف ثم ما يرتتب على التكييف
من نظام قانوين.

وت�صاميم الدوائر املتكاملة وقواعد البيانات.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن بع�ض الفقه يف فرن�سا
�أ�شار �إلى �أن قانون  1998الفرن�سي الذي مبوجبه
متت حماية بع�ض قواعد البيانات ،كان الغر�ض
منه حماية اال�ستثمار ،مما يعني الت�أ�سي�س ملبد�أ
عام يجد �أ�سا�سه يف نظرية التطفل ،ولكن هذا
يف الواقع �أمر مردود()63؛ لأن احلماية ت�ستند
�إلى القانون ذاته ،الذي و�ضع �شروطا خا�صة
للحماية ولال�ستئثار بالبيانات ،وحدد االمتيازات
التي مينحها احلق واملدة التي تتم فيها حمايته.
ونحن بدورنا نرى �أن و�ضع قاعدة قانونية خا�صة
للحماية ال تعني وجود مبد�أ عام ،بل هي دليل
على عدم وجوده ،يف ذات الوقت الذي نرى فيه
�أن اعتماد فكرة الت�شريع حلماية املعلومات التي
يجد امل�شرع �ضرورة حمايتها ،هي فكرة منا�سبة
ال يجوز االعرتا�ض عليها .فامل�شرع ي�ستطيع �أن
يقرر يف الوقت املنا�سب �أن �شيئا معينا ،ماديا �أو
غري مادي ،يكت�سب ( قيمة عملية ت�ؤدي �إلى ظهور
احلاجة للتبادل ،مما يعني �أن ذلك ال�شيء يكون
حمال للملكية كو�سيلة �أمثل حلمايته)(.)64
ولكن قبل �أن نبحث يف تطبيقات امللكية الفكرية،
نرى �ضرورة التوقف عند مربرات حماية
املعلومات ،وتكمن هذه املربرات يف ما يبذل من
نفقات كبرية لال�ستثمار يف نطاقها ،ومن ثم �أال
ميكن النظر يف القواعد التي تطبق يف نطاق
التداول حلماية اال�ستثمار لكي ن�ستنبط منها
قاعدة ميكن �أن تتم بها حماية املعلومات �إلى
جانب قواعد امللكية الفكرية؟
�إن التوقف عند ذلك يقودنا �إلى البحث يف مدى

�إعادة تكييف املحل:
مل تكن م�س�ألة الن�شاط التجاري على االنرتنيت
مطروحة بو�صف هذا الن�شاط ذا خ�صائ�ص
مميزة .ومل يعك�س للم�صطلح الذي ي�ستخدم
بهذا ال�ش�أن معنى حمددا ،فقد يقال �أن هذا
الن�شاط ميثل دكانا حقيقيا �أو �سوقا فعاال �أو حمال
جتاريا �أو م�شروعا فعليا ،وما �إلى ذلك من دون �أن
يق�صد بذلك حتديد �أحكام معينة تطبق على هذا
الن�شاط(� .)65إن التطور ال�سريع والعملي للتجارة
الإلكرتونية �سبق امل�صطلح وحتديد �أحكامه
القانونية؛ عليه يجب �أن يدفع بفكرة املحل �إلى
الأمام خطوات قانونية كي تكون قابلة للتطبيق
على االنرتنيت مبا ي�ؤدي �أي�ضا �إلى تكييف
املعلومات التي تدخل فيه بو�صفها قيما قانونية.
فكيف يكون ذلك؟

63- V. PH. LE TOURNEAU، le parasitisme، LITEC، 1993،
N. 190.
64- ANDRE LUCAS et ses colleges، op cit، n. 478. P.282.

65- O. Itéanu, Les contrats du commerce électronique , In
Aspects juridues du commerce électronique, Dr. et part.
1997.52,p.54.
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نعتقد يف هذا ال�سياق �أنه يوجد قا�سم م�شرتك بني
املحل التجاري التقليدي وبني املحل الإلكرتوين،
وهو العن�صر اجلوهري يف قيام املحل �أيا كان
ونعني به عن�صر الزبائن )66(،ف�إذا ظهر املحل
يف نطاق �شبكة الإنرتيت ،ف�إن هذا الظهور يعتمد
يف الأ�سا�س على الزبائن رغم اختالف البيئة
بني املحل يف �صورته التقليدية ،واملحل يف �صورته
الإلكرتونية؛ ولذلك ف�إن تطبيق �أحكام املحل
التجاري هي ممكنة يف هذه البيئة بناء على
عن�صر الزبائن مع تو�صيف القواعد تبعا لها(.)67
وعلى وفق هذه الأحكام يعرف املحل التجاري
الإلكرتوين ب�أنه (جمموع الأموال املنقولة مادية
�أو غري مادية جتمع ملمار�سة الن�شاط التجاري
على االنرتنيت)( .)68ويثور ال�س�ؤال كيف ميكن
تطبيق �أحكام �أعدت للتطبيق على حمل جتاري
خمتلف عن ال�صورة التقليدية التي �أملت تلك
الأحكام؟
مادام الن�شاط التجاري يف كال املحلني العادي
والإلكرتوين ي�ؤدي �إلى ن�شوء العن�صر اجلوهري،
�أي الزبائن ،ف�إن هذه الأحكام ممكنة التطبيق مع
بع�ض التحفظ فيما يتعلق بخ�صو�صية االنرتنيت؛
لأن هذه البيئة تختلف عن �أية بيئة جغرافية ،وهي
التي جتعل املحل الإلكرتوين على الإنرتنيت يتميز
عن املحل التجاري الذي ن�ش�أ لأول مرة يف القرن
التا�سع ع�شر ،مما ينبغي معه بيان ما يتميز به
املحل الإلكرتوين وما ي�ستلزم من تطويع للأحكام
التي تطبق عليه.
66- Huet, La proplématique juridique du commerce
électronique, P.23.
د .زهير عباس كرمي ود .حلو أبو حلو ،شرح القانون التجاري األردني،طبعة
.ثانية ،2002 ،ص235
67- D,Legeais, Droit commercial et des affairs, 16éd..
Armand Colin,2005,n.123.
68 Alexandra Mendoza-Caminde, op cit, p768.
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�إن متيز الإنرتنيت بالتجرد عن ال�صبغة املادية
�أدى �إلى تبادل اقت�صادي هائل ،ولكن ذلك ـ كما
يبدو ـ ال ميثل عقبة حقيقية حتول دون تطويع
الأحكام التقليدية� ،أو �أنه ال يحتاج �إلى قواعد
قانونية خا�صة تطبق على املحل التجاري� .صحيح
لو توقفنا عند امل�صطلحات ،مثل املوقع� ،أو النطاق
الرقمي ،والنطاق العاملي ،والنطاق الثانوي،
والبوابة الإلكرتونية واملعلومات الإلكرتونية  ،ف�إن
كل هذه امل�صطلحات قد تعني �صعوبة فهم عامل
هو غري مادي ب�صورة تامة ،و�إن من ال�صعب
ا�ستخدام قيود مادية يف هذا العامل الذي ال ي�شتمل
�أية عنا�صر مادية ،و�إن تطبيق الأحكام التقليدية
يعني القيا�س بني ما هو مادي وما هو غري مادي،
ولكن نرى ابتداء �أن طرح فكرة القيا�س يف غري
حملها؛ لأن تكييف احلق ال يعتمد على حمله،
و�إمنا ميكن التقريب بني ملكية العنا�صر املادية
وملكية العنا�صر غري املادية من خالل ما متثله من
امتيازات متنح للمالك ،وهذا ما يجب �أن ي�ؤخذ
بنظر االعتبار� .إن املحل التجاري الإلكرتوين هو
بال�ضرورة يختلف عن املحل ،التجاري التقليدي
ب�سب خ�صو�صية البيئة التي ت�ؤثر على مكونات
املحل فهي غري مادية ب�صورة تامة يف الإنرتنيت
وتفر�ض ا�ستخدام و�سائل معينة يف هذا الإطار
الإلكرتوين .مع ذلك ف�إن تطبيق �أحكام املحل
ال ي�ؤدي �إلى ت�شويه طبيعة املحل التقليدي و�إمنا
تطور هذا املحل ـ كما �أ�سلفنا ـ يف �سبيل ا�ستقرار
�أحكامه ،و�شمولها لهذا التطور ،وهذا التطويع
�ضروري تفر�ضه الطبيعة غري املادية الكاملة التي
يتميز بها الإنرتنيت.
وعلينا �أن ندرك ،يف �سبيل هذا التطويع� ،أن
الن�شاط التجاري على الإنرتنيت ال ينفرد بطبيعته
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غري املادية فيما يتعلق بالتبادل التجاري عن بعد،
�إذ كان هذا التبادل يتم من خالل و�سيط �أي�ضا
قبل ظهور الإنرتنيت ،وكان هذا التبادل يتم
بو�سائط تختلف عن الإنرتنيت بو�صفها و�سائل،
ولكنها ال تختلف عنه من حيث امل�ضمون� .إذ كان
التاجر يح�صل على الزبائن عن بعد ،ويت�صرف
كذلك بعنا�صر املحل الأخرى التي ترتبط بهذا
العن�صر غري املادي ،وهذا ذاته ما يح�صل
بوا�سطة الإنرتنيت ،يف الوقت املعا�صر .ومل يغري
الإنرتنيت حقيقة �أن التبادل التجاري يتم عن بعد
رغم �سرعة الإنرتنيت يف التبادل وت�سهيله و�سائل
الإت�صال .و�إذا مت االعرتاف بوجود حمل جتاري
على الإنرتنيت ،ملاذا يتم البحث عن فكرة �أخرى
لتو�صيف التجارة التي متار�س عليه؟ يف حني
�أن خ�صائ�ص الن�شاط الإلكرتوين تتطابق مع
العنا�صر اجلوهرية للمحل(.)69
يقول فرييه � Ferrierإن التجارة الإلكرتونية
متار�س بو�ساطة الإنرتنيت ميكن �أن جتذب
الزبائن� ،أو �إيجادهم ،وك�سب ثقتهم ،ومن ثم
ت�ستجيب لفكرة املحل التجاري التقليدي(.)70
وبالنتيجة ف�إن فكرة املحل التجاري و�إن دخلت
يف نطاق الإنرتنيت �إال �أنه ال يوجد يف الأحكام
التقليدية ب�صورة عامة ما يحول دون تطويعه
للتطبيق على هذه التجارة يف هذا النطاق
طبقا حلقيقة �أن اختالف الو�سيط ال ي�ؤدي
�إلى االختالف يف تكييف املحل التجاري ،بل
اال�ستغالل الإلكرتوين ي�ؤدي �إلى تطور فكرة املحل
بالن�سبة للإنرتنيت .مبعنى �أن املحل قابل للتطويع
69- J.Azéma et al, Lamy commercial,2005, n.
213. D.Ferrier, La distributioin sur l’ internet,
CDE,2000,n.2,p.12.
70- D.Ferrier, op cit, p.12..
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تبعا لطريقة اال�ستغالل التجاري �سواء �أكانت
تقليدية �أو �إلكرتونية ،بل فكرة املحل تزداد قوة
من الناحية القانونية مبواجهة تطور اال�ستغالل
التجاري على الإنرتنيت .ولكن ما هو العن�صر
الأ�سا�س الذي به ميكن تطويع املحل التجاري عند
اختالف الو�سيط؟ ،هذا ما نتناوله يف الفقرة
التالية.

املطلب الثاين:

�إعادة تكييف عنا�صر املحل:
�إن تطويع املحل التجاري ال يعني �إنكار خ�صائ�ص
التجارة الإلكرتونية� .إذن البد من حتليل هذه
التجارة لتحديد فيما �إذا كان الإطار التقليدي
ي�ؤدي �إلى التو�سع يف حتديد م�ضمون عنا�صر
اال�ستغالل التجاري .ويالحظ ابتداء �أنه �إذا
كان املحل التجاري الإلكرتوين خمتلفا عن املحل
التقليدي ،ف�إن التمعن يف اال�ستغالل الإلكرتوين
يفيد ا�ستمرار بع�ض من العنا�صر التقليدية ومن
بينها عن�صر الزبائن.
�إن ما ي�ؤدي �إليه اال�ستغالل الإلكرتوين هو الزبائن
كما �أ�سلفنا ،-و�شبكة الإنرتنيت ال ميكن �أنتكون بيئة للمحل التجاري �إذا مل ي�ستطع التاجر
�أن يح�صل من خاللها على الزبائن ،لأن الزبائن
عن�صر جوهري يف �أي حمل �سواء �أكان عاديا �أم
�إلكرتونيا ،فهو من �أهم عنا�صر املتجر وذو �أهمية
خا�صة ،ف�أهمية املتجر حتدد يف الواقع على وفق
هذا العن�صر ،والتحقق من وجود هذا العن�صر
هو �أمر �سهل وال يثري �أية م�شكلة� ،إذ يظهر من
خالل عدد املعامالت التي جترى على املوقع
الإلكرتوين .ومثلما عليه بالن�سبة للمحل العادي،
ف�إن عن�صر الزبائن يرتبط باملحل الإلكرتوين
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ويدلل على وجوده.
�إن فكرة الزبائن على املوقع الإلكرتوين تتميز
بغياب املواجهة ال�شخ�صية بني التاجر وامل�شرتكني
يف الإنرتنيت ،ومع ذلك ما يجذب امل�شرتكني هو
عن�صر مو�ضوعي للن�شاط التجاري ،فالزبائن
هم الأ�شخا�ص الذي يبادرون للتعامل مع املحل،
فهم ي�شرتكون يف الإنرتنيت وتكون لهم مكنة
زيارة املوقع ،وما يلعبه امل�شرتكون يف �إطار املوقع
باال�ستفادة منه فعليا ومبقابل ي�ؤدي �إلى ا�ستفادة
التاجر من املوقع ،الأمر الذي يعطي للزبائن
�أهمية جوهرية بالن�سبة للمحل الإلكرتوين �أي�ضا.
وقد يعرت�ض على ذلك ب�أن هذا لي�س حكرا على
املوقع الإلكرتوين ،فالعميل ميكن �أن يجذب
بو�سائل �أخرى مثل �سمعة التاجر� ،أو العالمات
املميزة ،ومن هنا ف�إن عن�صر الزبائن لي�س
عن�صرا حا�سما يف جذب �أو تكوين الزبائن،
فالرجوع �إلى هذه الفكرة هو �أمر حمل نظر(.)71
والرد على هذا االعرتا�ض يكمن يف �أن املحل
التجاري ال يتكون من الزبائن ،و�إمنا هو جمموعة
من العنا�صر ت�شمل العنوان التجاري والعالمة
التجارية وبراءة االخرتاع وعنا�صر مادية خا�صة
مثل (الب�ضائع) .ولهذه العنا�صر �أهميتها و�إن
كانت متفاوتة يف تكوين املحل التجاري ،ولكن
هذه الأهمية تكمن يف الواقع يف مدى �إيجاد
الزبائن(.)72
�إن ما يدعم �إيجاد الزبائن قد يكون العديد
من العنا�صر ،فقد تكون العالمة التي جتذب
اجلمهور �أو مكان املحل التجاري ،و�إذا تعلق
الأمر باملحل الإلكرتوين فيمكن �أن يكون للعنا�صر
71- Alexandra Mendoza-Caminde, op cit, p771.
72- V.J.Mestre et M-E.Pancrazi, Droit commercial,26ed,
L.J.D.J,2003,n.697.
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بعد �آخر خمتلف؛ �إذ تختفي بع�ض العنا�صر مثل
عن�صر مكان املحل ،فاملحل الإلكرتوين يتميز ب�أنه
غري مادي ب�صورة �أ�سا�سية الأمر الذي ي�ؤدي �إلى
ظهور عنا�صر �أخرى ،ومن �أهم هذه العنا�صر
هو :ا�ستغالل املوقع الذي يعني �أي�ضا وجود ا�سم
للموقع الإلكرتوين �أو الرقمي(.)73
�إن املوقع ي�صبح من عنا�صر املحل عندما يتم
اال�ستغالل التجاري بوا�سطته ،ودور املوقع يف
هذا ال�سياق على درجة كبرية من الأهمية،
فبوا�سطته يتم االت�صال باجلمهور ،ومن هنا يحق
لنا الت�سا�ؤل هل هذا املوقع هو عن�صر �أ�سا�س يف
املحل الإلكرتوين �أو �أنه عن�صر عادي مثل غريه
من العنا�صر؟
�إن املوقع هو عن�صر تقني يكون دعامة ملن يزوره
من امل�شرتكني يف الإنرتنيت �أو الزبائن ،ولكن
هذا العن�صر و�إن كان �ضروريا لال�ستغالل من
الناحية التقنية ،لكنه ال يكون �إذا جردناه عن
غريه عن�صرا جوهريا يف جذب الزبائن ،ففي
الواقع البد من التمييز بني الأدوات التقنية
لال�ستغالل ،والعنا�صر الأخرى الأ�سا�سية التي
ت�ؤدي �إلى جتميع الزبائن ،ف�إذا �أريد للموقع �أن
يكون �ضروريا يف جتميع الزبائن ،ي�ستلزم ذلك
بع�ض اخل�صائ�ص اال�ستثنائية للموقع جتعله على
درجة كافية جلذبهم ،ومن هذه اخل�صائ�ص �أن
يعني بوا�سطة ا�سم املوقع الذي يكون عن�صرا يف
اال�ستغالل الإلكرتوين.
�إن املوقع واال�سم لهذا املوقع بو�صفهما من و�سائل
االت�صال التقني ،ميكن �أن يكونا من العنا�صر
امللزمة يف املحل التجاري الإلكرتوين؛ وذلك لأن
ا�سم املوقع هو املمر التقني الذي يربط باملوقع
73- Ph. Le Tourneu, op cit, n.12.1.
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على ال�شبكة ،والو�سيلة التي يتم بها االت�صال
بالتاجر ،وا�سم املوقع الذي هو مبثابة العالمة
املميزة للتاجر ،فهو من مكونات اال�ستغالل
التجاري ،ويكون بالنتيجة �أداة للتناف�س .ومع
ذلك ف�إن ا�سم املوقع لي�س حا�سما يف م�س�ألة جذب
الزبائن.
�إن ا�سم املوقع مثله مثل املوقع ميكن �أن ي�شكل
دعامات لال�ستغالل الذي ي�ؤدي �إلى الزبائن ،و�أن
التنازل عن �أي عن�صر ي�ؤدي �إلى التنازل عن املحل
التجاري الإلكرتوين برمته ،وذلك بذات ال�صورة
التي تتم بالن�سبة للمحل التجاري العادي ،كذلك
جند �أن لكل عن�صر �أكرث من دور يف اال�ستغالل
مبا ي�ؤدي �إليه من احل�صول على الزبائن .وميكن
القول �أن العنا�صر القدمية للمحل التجاري قد تقل
�أهميتها و�أن ثمة دعامات جديدة لتعامل الزبائن
تظهر من دون �أن يكون لتعدد العنا�صر �أو تنوعها
دور يف تغيري املحل� .إن الدور املركزي الذي يلعبه
عن�صر الزبائن يف املفهوم التقليدي للمحل ميكن
�أن يتجاوز البيئة التي متكن من ا�ستغالل املحل
التجاري :و�أخريا لي�س املهم ما يظهر من عنا�صر
جديدة� ،أو ما تكون عليه العنا�صر يف املحل
الإلكرتوين �أو التقليدي لالت�صال باملوقع ،فما
هو مهم و�ضع الو�سائل مو�ضع التطبيق ملمار�سة
الن�شاط التجاري الذي ي�ؤدي �إلى جذب زبائن
حقيقيني(.)74
ومن ثم ي�أتي تعريف املحل التجاري الإلكرتوين
ب�أنه جمموع الأموال املادية وغري املادية التي
ترتبط مع بع�ضها ملمار�سة الن�شاط التجاري على
�شبكة الإنرتنيت ،وعلى وفق �صورة املحل التجاري
74- Y.Chaput, Introduction in la clientèle appropriée,
fonds de commerce, fonds civil, franchise et commerce
électronique,Litwc, 2004,n.9.
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التقليدي ف�إن هذا املحل الإلكرتوين يكون ماال
منقوال غري مادي يتميز بعن�صره اجلوهري كما
بيناه� ،أي الزبائن .مع ذلك ف�إن البيئة الرقمية
تت�ضمن ا�ستخدام عنا�صر متكن من ممار�سة
الن�شاط التجاري بو�ساطة و�سائل الكرتونية ،وقد
نكون �إزاء تبادل داخلي ملكونات املحل التجاري
عندما ت�ستغل على الإنرتنيت�.إن املادية التي
يتميز بها املحل التجاري التقليدي لي�س قائمة
بالن�سبة للإالكرتوين لأن املحل بهذا ال�ش�أن
يتميز بعدم املادية ،وهكذا ف�إن اخل�صائ�ص التي
يتميز بها املحل الإلكرتوين تظهر من خالل
مكوناته من دون �أن يت�ضمن ذلك جهدا معتربا يف
التف�سري عند املقارنة مع النموذج املادي للمحل.
�إن االعرتاف بفكرة املحل ي�ؤدي �إلى ظهور و�ضع
م�ستقل وم�ستقر قانونا ،مبا ي�ساعد على فهم
اال�ستغالل التجاري الإلكرتوين ب�صورة عامة ،و
هذا ما يقودنا �إلى البحث عن الفائدة من تطبيق
�أحكام املحل يف النطاق الإلكرتوين ،بعبارة �أدق
عن توظيفها يف حماية املعلومات.

املطلب الثالث:

توظيف فكرة املحل حلماية املعلومات:
�إن االعرتاف بفكرة املحل التجاري الإلكرتوين
هو اعرتاف بن�شوء حقوق جديدة تطبق عليها
القواعد التي تطبق على املحل التجاري العادي.
ويف الواقع �إذا كان ميكن الت�صرف بعنا�صر املحل
التجاري كل على حدة ،ف�إن ذلك ال مينع من القول
�أن املحل ميكن �أن يكون حمال لتطبيقات ن�صو�ص
قانونية مهمة ميكن �أن تطبق بدورها على املحل
الإلكرتوين ،بو�صفه جمموعا كليا ،كما ميكن
تطبيق �أحكام البيع والإيجار مما ميكن �أن يعطي
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قيمة لال�ستغالل الإلكرتوين الذي يكون حمال
للمعامالت التي ترد على �شبكة الإنرتنيت ،وتطبق
على العقود التي ترد على املحل الإلكرتوين بع�ض
الأحكام التي ي�ستوجبها وجود هذا املحل ،من
ذلك ما يتعلق بال�شكلية التي يق�صد منها حماية
املتعاقدين �أنف�سهم والغري ،و�إلى جانب ذلك،
ف�إن املحل الإلكرتوين ميكن �أن يكون باملقابل
�أداة ائتمان(و�أن يكون حمال للرهن) مثلما عليه
احلال بالن�سبة للمحل التقليدي ،وبذلك يكون
و�سيلة للتمويل وال�ضمان للتاجر ،واحل�صول
على ائتمان؛ لأنه ي�صلح �أن يكون من ال�ضمانات
القانونية التي يتمتع بها الدائنون.
مع ذلك ف�إن النظام القانوين للمحل التجاري قد
و�ضع بو�صفه ي�ؤدي وظيفة اال�ستغالل التجاري
ذات الطابع املادي ،ومن ثم يحق الت�سا�ؤل
عما �إذا كانت القواعد التي تطبق على املحل
التجاري التقليدي تطبق بذات ال�صيغة على
املحل الإلكرتوين ،مبا ينطوي عليه من معلومات
بغية حمايتها؟ وهل توجد قيود معينة قد ترد
على تطويع القواعد التقليدية ،ومنها على وجه
اخل�صو�ص تلك التي حتدد فيما �إذا كانت �شبكة
الإنرتنيت بو�صفها بيئة للمعلومات ،تخ�ضع
لقواعد الإيجار ب�صورة عامة ،ثم مدى �إمكانية
تطبيق �أحكام هذا العقد على العقود الأخرى التي
تتعلق باال�ستغالل الإلكرتوين؟ و�إذا كان ذلك
يتعلق من الناحية الواقعية بتطويع املحل التجاري
ملواجهة ظاهرة املعلومات ،كيف ن�ؤ�س�س �إذن
للمعومات فيما يتعلق بحمايتها يف �إطار املحل؟
التوظيف الواقعي:
�إن االعرتاف بفكرة املحل التجاري الإلكرتوين
ت�ستلزم تطبيق �أحكام العقود التجارية على �شبكة
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الإنرتنيت ،فاحلق يف الإيجار هو على درجة
كبرية من الأهمية يف نطاق التجارة التقليدية
فيما يتعلق بجذب الزبائن ،ويرتبط الإيجار
ب�صورة ال تقبل االنف�صام باملحل التجاري على
درجة ظهر وك�أنه الوجه الآخر للمحل ،ولكن هذا
االرتباط ي�صبح حمل ت�سا�ؤل عندما يتعلق باملحل
الإلكرتوين ،فاحلكم الذي يطبق على املحل يطبق
ب�صورة م�ستقلة عن الإيجار اجلغرايف .وكر�س
�أغلب الكتاب الذي بحثوا يف املحل الإلكرتوين
لهذه امل�س�ألة جانبا مهما من درا�ستهم للإيجار
التجاري ،واهتموا به اهتماما كامال ،وجعلوا
له دورا مركزيا يف تكييف ذلك املحل على
نحو �أقرت فكرة التالزم بينهما ،فاالعرتاف
باملحل الإلكرتوين ي�ؤدي �إلى االعرتاف بالإيجار
الإلكرتوين �أي�ضا.
مع ذلك ف�إن تطبيق �أحكام الإيجار يف نطاق
الإنرتنيت قد يثري �إ�شكاال من وجهني:
الأول :عدم اتباع ال�شروط الالزمة لتطبيق
الأحكام اخلا�صة بالإيجار التجاري ،ويرد ذلك
ب�صورة �أ�سا�سية �إلى عدم وجود املكان املادي
الذي ين�ش�أ فيه املحل التجاري� ،إذ ال يوجد مكان
مادي لال�ستغالل على الإنرتنيت باملعنى الذي
ت�سلتزمه الأحكام العادية التي تطبق على املحل
التجاري (انظر على �سبيل املثال املادة L-145-1
من القانون التجاري الفرن�سي) .مع ذلك ف�إن
بع�ض الكتاب يرى �أن �شرط املكان ال مينع من
تطبيق �أحكام عقد الإيجار على هذا املحل فيما
يتعلق به من ن�شاط ،ا�ستنادا �إلى تف�سري وا�سع
لفكرة املكان .ولكن يعرت�ض على ذلك �أن ما
تتميز به التجارة الإلكرتونية هو غياب املكان،
والقول بوجود املكان ما هو �إال ت�صور غري حقيقي
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ل�شيء غري موجود ،ال ميكن اعتماده يف تطبيق
الن�ص القانوين �إال �إذا �شوه الن�ص ،وهذا �أمر غري
مقبول ،فعقد الإيجار باملعنى التقليدي يرتبط
باملكان ،ومن ثم كيف يتم تطبيق �أحكامه حيث
ال يوجد املكان ،وثمة حقيقة �أخرى هي �أن عن�صر
االنتفاع ذاته يف هذا العقد يرتبط باملكان الذي
ي�ستلزم ا�ستمرار العالقة العقدية.
لقد ا�ستند بع�ض الفقه يف تطبيق �أحكام الإيجار
التجاري على الن�شاط املتعلق باملحل التجاري،
على اعتبار �أن �أحكامه �ضرورية ال�ستقرار املحل
التجاري وثبات قيمته االقت�صادية ،فاملطلوب
�أن تكون العالقة التجارية مع الزبائن م�ستقرة
على �أ�سا�س العالقة باملكان ،وميكن اال�ستفادة
من ذلك من خالل التف�سري الوا�سع لفكرة املكان
ب�أن يتم االعرتاف بوجود حمل غري مادي بو�صفه
تطويع للمكان الذي ي�شرتط يف عقد الإيجار ،مبا
ي�ؤدي �إلى تطبيقه على املحل الإلكرتوين وعلى
خزن املعلومات فيه ومراجعة موجوداته.
وت�أمل هذا الر�أي يقودنا �إلى اجلدل باملقارنة بني
الهدف من تطبيق الإيجار على املحل التقليدي،
وفيما �إذا كان هذا الهدف يتحقق لو طبق على
املحل الإلكرتوين ،وذلك تبعا ملا ي�أتي:
الهدف الأول :املحافظة على ا�ستقرار هذا املحل
كتجديد عقد الإيجار من قبل املالك� ،أو �ضمان
املالك عدم ا�ستحقاق املكان امل�أجور ،و�إال �ألزم
املالك بالتعوي�ض ،وهذا ال يح�صل بالن�سبة للمحل
الإلكرتوين الذي ال يرتبط مبكان مادي يحتاج
�إلى التجديد لكي ال ي�شغله �شخ�ص �آخر ،وال
ي�ستحق ل�شخ�ص �آخر مثلما عليه احلال بالن�سبة
مللكية الأ�شياء املادية.
الهدف الثاين� :ضمان الزبائن ،لأن تغيري املكان
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�أو عدم ا�ستقراره ي�ؤدي �إلى فقدانهم ،ومثل ذلك
ال يحدث بالن�سبة للمحل الإلكرتوين فال توجد
خ�شية من فقدان الزبائن لأن الزبون ال يرتبط
مبكان معني على �شبكة الإنرتنيت ،ومن ثم ـ كما
يبدوـ �أن �صاحب املحل الإلكرتوين ال ي�ستفيد من
�أحكام الإيجار.
ً
قد يقال �أن خزنا للمعلومات يف موقع معني يحدد
مكانا معينا ميكن من االت�صال بهذا املوقع ،كما
قد يكون املوقع بحاجة �إلى �سرية معينة ،ولكن
كل ذلك ال يربر تطبيق �أحكام الإيجار؛ لأن عدم
جتديد العقد ال ي�ؤدي �إلى فقدان الزبائن فيما لو
ح�صل التاجر على موقع �آخر ،ومن ثم ال يحدث
ذات ال�ضرر الذي يحدث عندما يكون املحل
التجاري تقليديا ،ولكن �أال توجد عالقة عقدية
بحاجة �إلى احلماية؟
ال �شك �أنه توجد حالة انتفاع باملحل التجاري على
املوقع الإلكرتوين ،ومن ثم قد تثور م�س�ألة تطبيق
�أحكام الإيجار على نوع معني من العقود التي ترد
يف �إطار هذا املحل ،فاال�شرتاك يف املحل يتم
مبوجب عقد ،يجب �أن ال يقع الإخالل به ،كما
على املتعاقد مع �صاحب املحل التجاري �أن ال يقوم
ب�أي عمل ي�ؤدي �إلى الت�أثري على الزبائن ،وهذا
�ضمان يت�ضمنه �أي عقد يكون ذا عالقة بهذا
املو�ضوع ،ومن هنا ميكن �أن نرى مدى تطبيق
�أحكام الإيجار على نوعني من العقود:
1ـ العقد الذي يربم خلزن املعلومات:
ميكن �أن يعرف عقد اخلزن ب�أنه ( االتفاق الذي
مبوجبه يخ�ص�ص جمهز ف�ضاء على قر�ص
للخزن على املوقع يف الإنرتنيت مبا يجعل املوقع
قابال لالت�صال على ال�شبكة)( .)75ويكيف بع�ض
75- J.Laurieu , op cit,p.86.
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الفقه هذا العقد على �أنه عقد �إيجار( ،)76على
اعتبار �أن املكان املخ�ص�ص على القر�ص هو
مبثابة املكان الذي يخ�ص�ص يف عقد الإيجار.
وميكن هنا �أن يعتمد امل�ستغل للإنرتنيت على
اخلازن يف توفري ات�صال بال�شبكة �سواء بالن�سبة
له �أم بالن�سبة للزبون �أو امل�شرتك يف الإنرتنيت،
وكذلك املحافظة على حالة املوقع للتوا�صل مع
الزبون .ويبدو �أن املحافظة على املوقع ال تعتمد
على ال�شبكة ،و�إمنا هي حمافظة ت�ستلزم بذل
اجلهد حلماية املوقع ،وميكن �أن تقا�س بذات
املعيار الذي يقا�س به الإيجار العادي.
مع ذلك يوجد احتمال بتغيري املوقع �إذ ميكن
خزن املعلومات لدى خازن �آخر ،ويبدو هذا
�سهال �إزاء تعدد اخلازنني على الإنرتنيت� ،أما
�إذا قطع اخلازن بنف�سه ا�ستمرار العقد فيبدو
�أن كلفة تغيري املوقع لي�ست مرتفعة �أو لي�ست ذات
�أهمية كبرية� ،أو لي�س لها �أثر على املوقع فيما
يتعلق باالت�صال به ،ومن ثم ف�إن تغيري املوقع ال
ت�أتي بذات اخلطورة بالن�سبة لتغيري مكان املحل
التقليدي ،فاملحل التجاري ال يت�أثر بتغيري املوقع
الإلكرتوين؛ ومن هنا نرى �أن الربط بني عقد
اخلزن يف املوقع على الإنرتنيت ال يحتاج �إلى
تطبيق �أحكام عقد الإيجار( ،)77فعقد اخلزن
هو عن�صر جوهري يف املحل الإلكرتوين ولكن
تغيري املوقع بعيد كل البعد عن �إحداث خطر
معني بالن�سبة لهذا املوقع ،كما ت�ستبعد العالقة
ال�شخ�صية املبا�شرة يف ك�سب الزبائن� ،إذ ال تتعلق
هذه امل�س�ألة بتخ�صي�ص م�ساحة على القر�ص
للربط بالإنرتنيت.
76- Le Tourneau, op cit, p.10.
77- Alexandra Mendoza-Caminde, op cit, p779.
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واقرتح بع�ض الفقه ت�شبيه ا�سم املوقع باملكان
الفعلي ،و�أن املحافظة على ا�سم املوقع هو
�ضروري لال�ستغالل ،وي�ستند هذا التكييف �إلى
�أن املوقع يندمج باال�سم ،وال�سيطرة على اال�سم
هو �أمر �أ�سا�سي يربر تكييف عقد احلفظ بو�صفه
�إيجارا جتاريا( ،)78ونرى �أن هذا الر�أي حمل
نظر لأن الواقع ي�ستلزم �أن ن�ستبعد �أي ت�شبيه بني
الإيجار و�أي اتفاق يتعلق بحفظ ا�سم املوقع؛ لأن
ا�ستخدام هذا اال�سم يف �إطار العالقة مع جمهز
اخلدمة ال يعد يف الواقع �إال عقد مقاولة ،وهذا
اال�سم هو الذي ي�ؤدي ـ تبعا للظروف ـ �إلى جذب
الزبائن ،كما ميكن �أن يو�صف ا�سم املوقع على �أنه
عالمة مميزة ولكن وظيفته ترتبط باملوقع على
الإنرتنيت.
2ـ عقد االت�صال باملوقع:
�إن هذا العقد مي ِّكن امل�شرتك يف الإنرتنيت
من البحث فيه عن املعلومات يف �إطار روابط
متعددة على نحو كبري.وهذا البحث ميكن �أن
يوجه بوا�سطة ما ي�سمى حمرك البحث ،وهذا ما
ميثل احلاجة للبث جتاه امل�شرتكني يف الإنرتنيت.
يتبع ذلك �أن يتم التعريف باملوقع لكي ي�ستطيع
امل�شرتكون فيه من االن�ضمام له على نحو يحقق
عن�صر الزبائن للموقع ،وميكن و�صف االت�صال
باملوقع �أنه مبنزلة الزيارة له ،والتي حتقق غر�ض
جذب الزبائن للح�صول على ما ينطوي عليه مبا
يف ذلك املعلومات يف نهاية املطاف ،وعندما
ي�ؤدي حمرك البحث الو�صول �إلى املوقع ب�صورة
فعلية رمبا تعر�ض م�س�ألة الإيجار ،فثمة ا�ستغالل
ملا يحتوي عليه املوقع ،و�أن هذا اال�ستغالل بحاجة
78- J.Laurieu, op cit, p.86.
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�إلى احلماية ،ولكن يف الواقع ما دام التغيري ممكنا
من دون �أن ي�ؤثر ذلك على الزبائن ،ت�ستبعد فكرة
الإيجار القائمة على �أهمية املكان؛ لأن التغيري يف
حمرك البحث �أو املوقع لن ي�ؤدي �إلى التغيري يف
ما ميثله املحل من قيم اقت�صادية.
خال�صة القول �أن ما يتميز به املحل الإلكرتوين:
�أنه ميكن �أن ين�ش�أ من دون احلاجة �إلى تطبيق
�أحكام عقد الإيجار مثلما عليه احلال بالن�سبة
للمحل التقليدي ،هذا من جانب ،ومن جانب
�آخر ،ف�إن ثمة حاجة للمحل التجاري ملا ميثله من
مكنة متلك ما ي�شمل عليه املحل ،وملا توفره امللكية
من امتيازات �ضرورية ال�ستغالل املحل ،ف�ضال
عن ذلك نالحظ �أن فكرة املحل ت�ؤدي �إلى �إعطاء
قيمة اقت�صادية ملختلف العنا�صر التي ي�شتمل
عليها الن�شاط االقت�صادي على �شبكة الإنرتنيت
مبا يف ذلك املعلومات.
ثانيا :التوظيف الت�أ�سي�سي:
�إن وجود املحل التجاري يثري الت�سا�ؤل فيما �إذا
كان ميكن �أن يعترب �إطارا للمعلومات التي يتم
احل�صول عليها بوا�سطة نفقات طائلة �أو ا�ستثمار،
ب�أن تكون من العنا�صر التي يرد عليها هذا املحل
ومن ثم يتمتع مالك املحل �إزاءها مبا متنحه له
ملكية املحل من ا�ستعمال �أو انتفاع �أو ا�ستغالل؟
�إذا كان ذلك ممكنا ال نحتاج حينئذ للبحث
عن معيار �آخر ،فاملحل ي�شتمل على نوعني من
العنا�صر املعنوية:
الأول :العنا�صر التي ي�شرتط فيها االبتكار ،من
ذلك االخرتاع الذي مينح الرباءة بناء على حتقق
اخلطوة الإبداعية فيه ،و�أن يكون جديدا مبعنى �أن
ال يكون يف حالة تقنية �سابقة ،والر�سم �أو النموذج
ال�صناعي الذي ي�شرتط فيه االبتكار املتميز
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بالطابع ال�شخ�صي على �أن ال يختلط مبا �سبقه،
وكذلك حقوق امللكية الأدبية والفنية خا�صة حق
امل�ؤلف الذي ي�شرتط فيه معيار االبتكار مبعنى
الأ�صالة الن�سبية.
الثاين :العنا�صر التي ال ت�شتمل على االبتكار مثل
العالمة التجارية التي عرفها امل�شرع البحريني يف
املادة ( )2من القانون ال�صادر ب�ش�أنها رقم ()11
ل�سنة  2006على �أنها (كل ما ي�أخذ �شكال من �أ�سماء
�أو كلمات �أو توقيعات �أو حروف �أو رموز �أو �أرقام
�أو عناوين �أو �أختام �أو ر�سوم �أو �أ�صوات �أو روائح
�أو �صور �أو نقو�ش �أو تغليف �أو عنا�صر ت�صويرية �أو
ا�شكال �أو لون �أو جمموعة �ألوان� ،أو مزيج مما تقدم،
�أو �أية �إ�شارة �أو جمموعة �إ�شارات� ،إذا كانت ت�ستعمل
�أو يراد ا�ستعمالها لتمييز �سلع �أو خدمات من�ش�أة
ما عن �سلع �أو خدمات املن�ش�آت الأخرى� ،أو للداللة
على ت�أدية خدمة من اخلدمات �أو متييز �أي من
ال�سلع �أو اخلدمات من حيث م�صدرها �أو عنا�صر
تركيبها �أو طريقة �صنعها �أو جودتها �أو ذاتيتها �أو
�أية خ�صي�صة �أخرى) .وال يوجد يف هذا التعريف
�أي معيار حمدد لتملك العالمة التجارية �سوى ما
ي�شرتط فيها �أن تكون لها �صفة مميزة و�أن ال تكون
من جن�س الب�ضاعة و�أن تكون م�شروعة ،وتكت�سب
ملكيتها بت�سجيلها على �أن ال يثبت �أحد ا�ستعمالها
قبل الت�سجيل خالل مدة خم�س �سنوات من تاريخه.
و�إلى جانب العالمة يرد املحل على العنوان
التجاري الذي يت�ألف من ا�سم التاجر ولقبه
وي�ستخدم للتمييز بني املحالت التجارية ،والبيان
التجاري الذي ن�ص عليه امل�شرع البحريني
بو�صفه من عنا�صر املحل التجاري ـ كما �أ�سلفنا
ـ الذي هو عبارة عن معلومات تبني نوع الب�ضاعة
وخ�صائ�صها وطريقة �إنتاجها وتركيبها وتداولها
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واالمتيازات املتعلقة بها و�شكلها الذي تعرف به،
وقد عرفها امل�شرع البحريني على جه التف�صيل
يف املادة ( )65ب�أنها ( كل �إي�ضاح ب�صورة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة مبا ي�أتي1 :ـ عدد الب�ضائع �أو
مقدارها �أو مقيا�سها �أو كيلها �أو وزنها �أو طاقتها.
2ـ اجلهة �أو البالد التي �صنعت فيها الب�ضائع �أو
�أنتجت3 .ـ طريقة �صنعها �أو �إنتاجها4 .ـ العنا�صر
الداخلة يف تركيبها5.ـ ا�سم �أو �صفات املنتج �أو
ال�صانع6 .ـ وجود براءات اخرتاع �أو غريها من
حقوق امللكية ال�صناعية �أو �أية امتيازات �أو جوائز
�أو مميزات جتارية �أو �صناعية7.ـ اال�سم �أو ال�شكل
الذي تعرف به الب�ضائع �أو تقوم عادة) .ونرى �أن
البيان هو معلومات ميلكها التاجر الذي ي�ستعملها
ب�ش�أن ب�ضاعة معينة اليغري من ذلك �أن تت�شابه
هذه املعلومات مع �أخرى ي�ستعملها تاجر �آخر
لتداوله ب�ضاعة م�شابهة ،على �أن ال نفهم امللكية
جمرد حق ،و�إمنا قد ت�ؤدي امللكية �إلى فر�ض
التزامات يتحملها املالك ،وتقيد هذه امللكية
ب�أحكام التع�سف يف ا�ستعمال احلق ،بيد �أن �أبرز
العنا�صر التي ال عالقة لها باالبتكار وتعد حمورا
للمحل التجاري ،هو عن�صر الزبائن وهو يت�صل
بال�سمعة التجارية ،ويعتمد ربح املحل على هذا
العن�صر ،وال يعني هذا العن�صر ارتباط الزبائن
باملحل ب�صورة �إلزامية ،ولكن يعني �أن التاجر
من حقه �أن يحمي حمله ممن ي�ؤدي �إلى امل�سا�س
بعالقة حمله بالزبائن( .)79وال يوجد حمل جتاري
بدون هذا العن�صرـ كما �أ�سلفنا؛ ولذلك ف�إن
ال�شركات التي حت�صل امتيازا على مرفق عام
ال حت�صل على املحل التجاري؛ لأن زيائن املرفق
 - 79انظر؛ د .زهري عبا�س كرمي ود .حلو �أبو احللو� ،شرح القانون
التجاري الأردين ،امل�صدر نف�سه� ،ص.251

103
ال ميكن �أن يكونوا زبائنا ملحل ميلكه �صاحب
االمتياز .بينما ال�شركات اخلا�صة ميكن �أن
يكون لها حمل بالنظر لأنها تك�سب الزبائن تبعا
لن�شاطها( .)80ويالحظ يف �إقرار الزبائن كعن�صر
يف املحل التجاري قائم على بلورة حق له ميزات
خا�صة ،فالتاجر ال ي�ستطيع �أن مينع الزبائن من
التعامل مع غريه ،ولكن ي�ستطيع �أن مينع الغري من
امل�سا�س بهذا احلق ب�صورة غري م�شروعة ـ �إذن
هو قائم على �إح�صاء تعامل الزبائن مع املحل �أو
توقع تعاملهم .فهو �أ�شبه باملعلومات التي تنطوي
عليها ا�ستبانة معينة ت�ؤ�س�س لقيمة اقت�صادية،
و�أهمية هذا العن�صر املعنوي وموا�صفاته حملت
بع�ض الفقه على اعتبار عن�صر الزبائن ذاته
معيار ًا حلقوق فكرية .فقد ذهب روبيه Roubier
�إلى �أن احلقوق ال�صناعية ،مثل حقوق االخرتاع،
ترد على �إنتاج يف امل�ستقبل غري حمدد ،وتبنى
هذه احلقوق على الزبائن الذين بوا�سطتهم
ت�ستغل هذه احلقوق( ،)81ورغم انتقاد هذه الفكرة
على اعتبار �أنها تف�سر وجود احلق وال ت�ساهم يف
تكييفه� ،إال �أنها تدلل على �أهمية عن�صر الزبائن
وما اكت�سب من قيمة قانونية(.)82
وهنا يثور ال�س�ؤال ،ما الذي يعني النوع الثاين من
العنا�صر التي ي�شتمل عليها املحل التجاري؟
ونرى �أن هذه احلقوق دخلت �إلى نطاق املحل
التجاري دون الت�أ�سي�س على معيار حمدد ،هذا
�إذا ا�ستبعدنا معيار القيمة االقت�صادية ،مما
يعني �أن املحل التجاري ذاته هو املعيار الذي
�أ�صحبت مبوجبه عنا�صر له ،ومن ثم ما الذي
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81- Roubier, le droit de la propriété industrielle, t.1.paris,
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مينع من �أن تكون املعلومات عن�صرا من عنا�صر
املحل التجاري وتتم حمايتها على هذا الأ�سا�س،
خا�صة �أن من العنا�صر املذكورة ما يعد من
املعلومات كالبيان التجاري ،قد يعرت�ض على ذلك
�أن املعلومات لي�ست هي املعلومات التقليدية ،و�إمنا
هي املعلومات التي دخلت البيئة الإلكرتونية,
ولكن �سبق �أن ّبينا �أن املحل التجاري مل يعد املحل
التقليدي فقط ،و�إمنا ميكن �أن يطوع على نوع
يتواءم مع البيئة الإلكرتونية وي�ساهم يف تطورها
من الناحية التجارية.
وقد يعرت�ض �أي�ضا على عنا�صر املحل التجاري
املعنوية يتم تنظيمها قانونا قبل �أن ت�صبح من
عنا�صره ،مثل حقوق امللكية الفكرية ،والعالمة
التجارية والبيان التجاري ،ولكن هذا ما يثري
الت�سا�ؤل عن مدى اختالف املعيار الذي نظمت به
عن املعلومات يف و�ضعها العادي؟ ثم هل ي�شرتط
مثل هذا ال�شرط يف املحل التجاري؟
ومع ذلك لي�س كل ما ي�صبح عن�صرا يف املحل
التجاري هو ما يتم تنظيمه مبوجب القانون
م�سبقا ،فعن�صر الزبائن ال ينظمه القانون �سلفا
كي ي�صبح عن�صرا يف املحل ،و قد يعرت�ض على
ذلك �أن الزبائن ال ت�ستخدم قبل وجود املحل
التجاري ،بينما املعلومات قد تكون موجودة يف
امللك العام وي�ستخدمها العامة ،بيد �أن مثل
هذا االعرتا�ض لي�س �صحيحا �أي�ضا؛ وذلك لأن
ما ي�ستخدم من قبل العامة م�سبقا ال يتحول
ب�صورة عامة من �إطار الأ�شياء امل�شرتكة �إلى
امللك اخلا�ص ،وهذا ال ي�صدق على املعلومات،
فقط بل حتى بالن�سبة حلقوق امللكية ال�صناعية،
فاالخرتاع �إذا كان يف حالة تقنية �سابقة �أي
م�ستخدما �أو ك�شف عنه؛ ف�إن ذلك مينع من �أن
يكون حمال للرباءة ،ومن باب �أولى �أن املعلومات
لو ا�ستخدمت ال يجوز �أن تكون حمال لال�ستئثار.
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فاملق�صود �إذن املعلومات التي يتم جمعها بوا�سطة
نفقات مالية �أو جهود فنية وما �إلى ذلك دون �أن
تكون هذه املعلومات حمل تداول من قبل.
وبذلك نخل�ص �إلى القول �أن املعومات التي تدخل
البيئة الرقمية بوا�سطة حمل جتاري �إلكرتوين
تكون جزءا من هذا املحل ويكون املحل هو املعيار
الذي مبوجبه تتم حمايتها� .صحيح �أنه قد توجد
معلومات ال ترتبط بالتاجر �أو املحل التجاري،
ولكن �إذا �أخذنا بنظر االعتبار �أن احلاجة �إلى
طلب املعلومات تكمن يف حماية اال�ستثمار جند
�أن اال�ستثمار يف �إطار املعلومات يهدف �إلى ك�سب
الزبائن ،مما يعني �أن يغلب وجود حمل تدخل
هذه املعلومات عن�صرا فيه� .إن فكرة املحل
وتطويعها ت�ساهم يف حل م�شكلة املوازنة بني ما
يجب �أن يكون يف �إطار الأ�شياء امل�شرتكة ،وما
ميكن �أن يدخل يف �إطار امللك اخلا�ص ،ولكن ال
ندعي �أن فكرة املحل حتل هذه امل�شكلة برمتها.
اخلامتة:
ا�ستعر�ض البحث حماوالت و�ضع معايري مبوجب
متكني ت�أ�سي�س نظام قانون للمعلومات  ،و بعد
التحقق من مالية املعلومات ظهر تذبذب املعايري
املطروحة و عدم ا�ستقرارها ،مبا ي�صعب معه
البناء عليها �سواء �أمت ربط املعيار بالقواعد
التقليدية� ،أو مبحاوالت و�ضع بناء جديد يف ظله
يتاح التو�صل �إلى �أفكار جديدة ،فعندما تو�ضع
�أية حماولة يف بوتقة الواقع العلمي ينالها النقد
ب�صورة م�ؤثرة جدا ،و حتى لو تركنا العمل لبناء
النظام خا�صة ملا يتعلق بظاهرة جديدة ،و قد
انتهى البحث �إلى تبني فكرة املحل التجاري مع
تطويعها على نحو ميكن البناء عليها لو�ضع نظام
حمدد للمعلومات ،و مع ذلك يف حماولة قد تذهب
كغريها و لكن البد �أن تفتح بابا يف طريق الو�صول
�إلى نظام م�ستقر للمعلومات.

