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مضمون الحقوق األدبية للمؤلف في
القانون البحريني
(دراسة مقارنة)

الممخص
يتمتع المؤلف بمجموعة من الحقوق األدبية طبقا لما ىو منصوص عمية في المادة الخامسة من القانون
البحريني رقم  22لسنة  2006بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،وذلك كالحق فى النشر ،والحق فى نسبة
المصنف إليو ،والحق فى االحترام ،والحق فى السحب من التداول.
وتثير الحقوق األدبية لممؤلف العديد من التساؤالت ،حيث تباينت تشريعات الدول وخاصة العربية فيما يخص
بعض المصنفات مثل برامج الحاسب اآللي ،فحماية ىذه البرامج بقانون حق المؤلف تطمبت إعادة النظر فى
نصوص ىذا القانون ،فيل استجابت نصوص قانون حق المؤلف في مممكة البحرين ليذا التطور فى مجال برامج
الحاسب اآللي؟ وىل مؤلف ىذه البرامج يتمتع بنفس الحقوق األدبية التي يتمتع بيا مؤلفو المصنفات التقميدية؟
وتبين الدراسة أن المؤلف ىو الوحيد الذي يقرر الحق فى نشر مصنفو ،كما أن لو الحق فى عدم معاودة
النشر وأن ذلك ال يعنى حرمان الحائز الشرعي لبرنامج الحاسب اآللي من عمل نسخة تحسباً لفقدان أو تمف
النسخة األصمية من البرنامج كما ورد في المادة  26من القانون البحريني رقم  22لسنة  ،2006كما أن المشرع
البحريني قد قيد الحق األدبي فى االحترام فى مجال برامج الحاسب اآللي ،لمراعاة طبيعة ىذه البرامج،
فالمستخدم لو القيام بتعديل البرامج دون إذن المؤلف طالما أن ذلك يحقق فاعمية البرنامج.
وقد تبنت الدراسة مقترحا يتعمق بضرورة التدخل التشريعي بإعادة صياغة نص المادة الخامسة من القانون
البحريني رقم  22لسنة  ،2006وذلك بالنص عمى عدم تقييد الحق فى السحب بصفة عامة عمى توافر أسباب
جدية ،أو عمى إذن من القضاء ،ألن ذلك فيو تقييد لمحرية الشخصية ،خاصة وأن المشرع الفرنسي لم يقيد الحق
فى السحب عمى إذن القضاء ،وضرورة المجوء إلى تعديل تشريعي خاص بالحق في السحب فى مجال برامج
الحاسب اآللي  ،وذلك بالنص عمى عدم جواز ممارسة الحق فى السحب فى مجال برامج الحاسب ،إال إذا كان
استمرارىا فى السوق يضر بسمعة وشرف ومكانة مؤلفيا ،وذلك ألن ممارسة الحق فى السحب فى مجال البرامج
قد يسبب العديد من االضطرابات وعدم االستقرار ،وعدم طمأنينة مستخدمي البرامج ،وتسبيب الخسائر ليم.

الكممات المفتاحية :حق أدبي ،مضمون ،قانون بحريني.
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Rèsumé
L`auteur d`oeuvre dispose d`un ensemble de droits moraux selon la loi de BAHRAIN n.
22 l`annee 2006 concernant les droits d`auteur et droits voisins. Tels que le droit de
publication, le droit d`attribution, le droit au respect et le droit de retrait.
La question qui se pose est de savoir si l`auteur des logiciels jouissent des memes droits
que l`auteur des oeuvres de traditionnelle.
En effet, le legislateur a pris en compte la specificite des logiciels en c`est qui concerne le
droit au respect mais il doit reconsiderer le droit de retrait.
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مضمون الحقوق األدبية للمؤلف في
القانون البحريني
(دراسة مقارنة)

المقدمة:
تنص المادة الخامسة من القانون البحريني
رقم  22لسنة  2006بشأن حقوق المؤلف
والحقوق المجاورة عمى أن المؤلف يتمتع عمى
المصنف بحقوق أدبية أبدية غير قابمة لمتقادم
أو لمتنازل عنيا ،وتشمل ىذه الحقوق ما يمى:
أوال :الحق في تقرير نشر المصنف لمجميور
ألول مرة وتعيين طريقة النشر.
ثانيا :الحق في نسبة المصنف إليو.
ثالثا :الحق في منع أي تعديل أو تشويو أو
تحريف لممصنف أو أي مساس بسمعة المؤلف
ومكانتو (.)1
رابعا :كما أن لممؤلف إذا طرأت أسباب جدية
أن يطمب من المحكمة المختصة الحكم بمنع
طرح مصنفو لمتداول أو بسحبو من التداول أو
بإدخال تعديبلت جوىرية عميو برغم تصرفو في
 -1ىذه الحقوق األدبية تباشرىا الجية االدارية المختصة في حالة
عدم وجود خمف عام لممؤلف ,حول تعريف الحق األدبي انظر
صبري خاطر ,الممكية الفكرية ,جامعة البحرين ،2007 ,ص
 ، 66شحاتة غريب شمقامي ,الممكية الفكرية في القوانين العربية،
دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ,2008 ،ص  171وما
بعدىا.
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حقوق االستغبلل المالي ،ويمزم المؤلف في ىذه
الحالة أن يعوض مقدماً من آلت إليو حقوق
االستغبلل المالي تعويضاً عادالً يدفع في
غضون أجل تحدده المحكمة واال زال كل أثر
لمحكم.
فالمؤلف يتمتع بالعديد من الحقوق األدبية
عمى مصنفو الذي ابتكره ،كالحق في النشر،
والحق في نسبة المصنف إليو ،والحق في
التعديل ،والحق في السحب من التداول(.)2
وتعد الحقوق األدبية لممؤلف وبحق الترجمة
المنطقية لتأسيس الحماية القانونية لحقوق
المؤلف عمى التصاق ىذه الحقوق وارتباطيا
بالشخصية الفكرية لممؤلف ،خاصة وأن
المصنف الفكري ال يكون اال وليد االبداع
الذىني والعقمي لممؤلف ،وقد جاءت المادة
الخامسة من القانون البحريني رقم  22لسنة
 2006بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق
المجاورة لتوضح لنا مجموعة من الحقوق
 -2حمدي عبدالرحمن ،فكرة الحق ،دار الفكر العربي1979 ،؛
مبادئ القانون ،دار الفكر العربي ،الطبعة األولى1975 ،م،
ص.135
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األدبية التي يتمتع بيا المؤلف عمى مصنفو
الفكري الذي يعبر عن شخصيتو وعن ىويتو،
والمؤلف ال يممك فقط الحق األدبي عمى
مصنفو بل يتمتع أيضا بطائفة من الحقوق
المالية والتي تتمثل في حق استغبلل المصنف
استغبلال ماليا وعدم جواز استغبلل الغير ليذا
الحق إال بإذن كتابي منو(.)3
وننوه الى أنو يترتب عمى إىدار الحقوق
المالية ضياع لممادة فقط ،أما إىدار الحقوق
األدبية فيترتب عمييا ضياع لمكانة المؤلف
ولحقو في األبوة ،فالمصنف يمثل الولد بالنسبة
لممؤلف ،فيذا األخير ىو األب الذي يجب أن
ينسب إليو أبنو أى المصنف المبتكر ،لذلك
سنرى فيما بعد أن من الحقوق األدبية اليامة
لممؤلف حق األبوة أى حق نسبة المصنف إلى
مؤلفو(.)4
وتثير الحقوق األدبية لممؤلف العديد من
التساؤالت طبقا لما ورد في نصوص القانون
البحريني رقم  22لسنة  2006الخاص بحماية
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،حيث إن
معظم التشريعات في مختمف دول العالم قد
اتجيت إلى حماية حقوق المؤلف سواء كانت
مالية أو أدبية ،ولكن فيما يخص الحقوق األدبية
تباينت تشريعات ىذه الدول وخاصة العربية فيما
يخص بعض المصنفات مثل برامج الحاسب
اآللي.
- 3مادة  6من القانون البحريني رقم  22لسنة  2006الخاص
بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ,وانظر في نفس المعنى
المادة  149من القانون المصري رقم  82لسنة  2002الخاص
بحماية حقوق الممكية الفكرية.
 -4صبري حمد خاطر ،الممكية الفكرية ،دراسة مقارنة في القانون
البحريني ,الطبعة األولى ،جامعة البحرين ,2007 ،ص 66؛
عبداهلل مبروك النجار ،الحماية المقررة لحقوق المؤلفين األدبية
في الفقو اإلسبلمي مقارناً بالقانون ،دراسة مقارنة ،الطبعة
األولى ،دار النيضة العربية ،1990 ،ص 7 ،5وما بعدىما.
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فحماية ىذه البرامج بقانون حق المؤلف
تطمبت إعادة النظر في نصوص ىذا القانون،
فيل استجابت نصوص قانون حق المؤلف في
مممكة البحرين ليذا التطور في مجال برامج
الحاسب اآللي؟ وىل مؤلف ىذه البرامج يتمتع
بنفس الحقوق األدبية التي يتمتع بيا مؤلفو
المصنفات التقميدية؟
وفي دراستنا لمضمون الحقوق األدبية لممؤلف
نأخذ من القانون الفرنسي والقانون المصري
وبعض القوانين العربية األخرى أمثمة لممقارنة
مع القانون البحريني لبيان وتحميل نقاط االتفاق
واالختبلف بينيم.
لذلك نقترح أن تكون خطة دراستنا كاآلتي:
خطة الدراسة:
المبحث األول :الحق في نسبة المصنف إلى
مؤلفو.
المبحث الثاني :الحق في نشر المصنف.
المبحث الثالث :الحق في االحترام.
المبحث الرابع :الحق في سحب المصنف من
التداول.
وفيا يمى سنتناول كل مبحث من المباحث آنفة
البيان.
المبحث األول:
الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه:
الحق في نسبة المصنف إلى المؤلف يعرف
باسم الحق في األبوة ،Droit à la paternité
ويعنى ذلك أبوة المؤلف لمصنفو الفكري الذي
يعبر عن شخصيتو ،لذلك دائما يقال أنو بنات
أفكاره ،فيو يعبر عن أفكاره ومعتقداتو ،لذلك
كان ىاما نسبتو إليو دون غيره.
ونرى تقسيم ىذا المبحث إلى مطمبين:
المطمب األول :ماىية الحق في األبوة.
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المطمب الثاني :الموقف البحريني والفرنسي
والمصري بشأن الحق في نسبة المصنف إلى
المؤلف.
وفيما يمى سنعرض لكل مطمب من
المطمبين السابقين.
المطمب األول:
ماهية الحق في األبوة:
كل مؤلف من حقو أن يعمن أبوتو عمى
المصنف الذي ابتكره وكان نتيجة إبداعو
الذىني ،ويتم نسبة المصنف إلى مؤلفو بذكر
اسمو ولقبو ومؤىبلتو العممية وغير ذلك مما
يريد إعبلمو لمناس(.)5
وجدير بالذكر أن حق األبوة إذا كان ينطوي
عمى ذكر اسم المؤلف عمى المصنف ،فإنو قد
يوجد من االعتبارات والدواعى ما يدعو المؤلف
إلى وضع المصنف تحت اسم مستعار أو حتى
دون اسم ،مع احتفاظو بحقو في الكشف عن
اسمو الحقيقي ،ونسبة المصنف إليو احتراما
وتأكيدا ألبوتو عمى المصنف( .)6فتفضيل
المؤلف البقاء في الظل رغم نشر مصنفو ال
يسقط حقو في األبوة ،خاصة وأن ىذا الحق
أبدى يبقى وال يفنى ميما مضى من زمن(.)7

 -5محمد شكرى سرور ،النظرية العامة لمحق  ،دار الفكر العربى،
1979م ،ص  83وما بعدىا؛ د .حمدى عبدالرحمن ،مبادئ
القانون ،المرجع السابق ،ص.144
 -6فقد أوضحت المادة  138من القانون المصرى رقم  82لسنة
2002م أنو يعتبر مؤلفا لممصنف أيضا من ينشره بغير اسمو أو
باسم مستعار بشرط أال يقوم شك في معرفة حقيقة شخصو ،فإذا
قام الشك تم اعتبار ناشر المصنف أو منتجو سواء أكان شخصا
طبيعيا أو اعتباريا ممثبل لممؤلف في مباشرة حقوقو حتى يتم
معرفة حقيقة شخص المؤلف
 -7خالد حمدى عبدالرحمن ،الحماية القانونية لمكيانات المنطقية ،رسالة
دكتوراه مقدمة لكمية الحقوق ،جامعة عين شمس 1992 ،ص .415
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والحق في نسبة المصنف إلى المؤلف له
وجهان:
األول إيجابي والثاني سمبي ،وفيما يتعمق
بالوجو اإليجابى يجب أن يكون المصنف
منسوبا إلى اسم مؤلفو ،أما الوجو السمبي
فيقصد بو حرمان أى فرد غير المؤلف من
نسبة المصنف إليو أو أن يقوم ىذا الغير
باإلقتباس من المصنف أو ترجمتو دون إذن
من المؤلف ،فالجانب السمبى يعنى منع
االعتداء عمى الحق في األبوة ،كقيام الغير
بسرقة المصنف ونسبتو إليو ،أو قيام أحد
الناشرين بنشر المصنف تحت اسم مشيور
حتى يسيل عممية البيع ويحقق أرباحا مادية
ىائمة.
فقيام أحد المتخصصين في سرقة برامج
الحاسب اآللي بتقميد البرامج ،ونسبتيا إلى
إحدى الشركات العالمية المشيورة في مجال
البرمجة واعداد برامج الحاسب ،يمثل انتياكا
واعتداء عمى الحق في األبوة ،ومثاال لذلك إذا
قام أحد األشخاص بعمل بعض البرامج ونسبتيا
إلى شركة ميكروسوفت العالمية المتخصصة
في إعداد وابتكار البرامج من أجل تسييل
بيعيا ،يعد خرقا لحق المؤلف في نسبة مصنفو
إليو ،وبالتالى لو الحق في طمب التعويض،
ورفع اسمو من عمى المصنف غير البلئق
بسمعتو وبمكانتو العممية أو األدبية أو الفنية.
المطمب الثاني:
الموقف البحريني والفرنسي والمصري بشأن
الحق في نسبة المصنف إلى المؤلف:
لقد تم االعتراف لممؤلف في كل من القانون
البحريني والقانون الفرنسي والقانون المصري
بالحق في األبوة ،أى الحق في نسبة المصنف
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إليو ألنو يتعمق بشخصيتو attaché à sa
 personnalitéويعبر عن فكره.
فمقد أكد المشرع الفرنسي عمى حق المؤلف
في نسبة المصنف إليو ،وذلك عندما نصت
المادة 1ـ  L 121من قانون الممكية الفكرية
الفرنسي عمى حق المؤلف في احترام اسمو،
ونسبة المصنف إلى ىذا االسم( .)8فنظ ار لتعمق
المصنف بشخصية مؤلفو ،يجب نسبة ىذا
المصنف إلى مؤلفو الحقيقى احتراما ألبوتو
عمى إبدعاتو الفكرية.
ونظ ار العتبار برامج الحاسب اآللي مصنفا
فكريا ,لقد أكد الفقو الفرنسي عمى أحقية مؤلف
برامج الحاسب اآللي في نسبة البرنامج إليو ،وال
يمكن ألحد عمى اإلطبلق التشكيك في صحة
ذلك أو ينكر أن الحق في األبوة مقر ار لمؤلف
البرامج( .)9ومن جانبو اتجو القضاء الفرنسي
إلى التأكيد عمى نسبة البرنامج إلى مؤلفو ،فقد
ذىبت المحكمة االبتدائية بمدينة Nanterre
إلى أن قيام المتمتع بحق استخدام البرنامج
بتغيير اسم البرنامج يمثل اعتداء عمى الحق
األدبي لممؤلف.
“Le changement de nom du logiciel
lui – même par le cessionnaire des
droits porte atteinte au droit moral
(de l’auteur en le spoliant”)10
ومن جانبيما أكدا كل من القانون البحريني
والقانون المصري عمى أن لممؤلف الحق في
نسبة المصنف إليو طبقا لما ىو منصوص
عميو في بند ثانيا من المادة  143من القانون
8- “L’auteur jouit du droit au respect de son nom,
de sa qualité et de son oeuvre. ce droit est
attaché à sa personne …” Art. L. 121 – 1 CPIT.
9- A .LUCAS J. DEVEZE et J. FRAYSSINET,
droit de l'informatique et de l’internet, éd, PUF,
2001, n 556, p. 339.
10- TGI Nanterre, 1et ch, 13 Janv. 1993, EXP,
1993, p. 187.
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المصري رقم  82لسنة  2002الخاص بحماية
حقوق الممكية الفكرية ،وطبقا لما ورد في المادة
الخامسة من القانون البحريني رقم  22لسنة
 2006الخاص بحماية حقوق المؤلف والحقوق
المجاورة.
()11
يعد
والحق في نسبة المصنف لممؤلف
من الحقوق األدبية التى أشارت إلييا كل
القوانين السابقة الخاصة بحق المؤلف ،فبل
يوجد قانون من القوانين الممغية أنكر حق
المؤلف في نسبة المصنف إليو( ،)12وذلك ألن
العمل الذي أبدعو المؤلف لصيق بشخصيتو
وبفكره ،وبالتالى كان منطقيا Logiquement
أن ينسب إليو ،لذلك يسمى ىذا الحق بالحق
في األبوة أى أبوة المؤلف لممصنف الذي
ابتكره.
مدى نسبة المصنف الى الخادم أو الى
المخدوم:
لقد تزايدت عمميات االبتكار الموجو في
مجال برامج الحاسب اآللي ،فممن يتم نسبة
البرنامج في ىذه الحالة ؟ فيل ينسب إلى
المخدوم ؟
()13
أن الحقوق المالية
لقد رأي البعض
واألدبية يتمتع بيا المخدوم إذا كان المستخدم
قد ابتكرىا في إطار نشاطو الميني ما لم يتفق
عمى غير ذلك ،وىذا ال يمثل خروجا عمى
القواعد األساسية في مجال حماية حق المؤلف،
 -11محمد سعد خميفو ،د.حمدى محمد عطيفي ،المدخل لدراسة
القانون ،أسيوط2002 ،م ،ص.382
 -12انظر القانون البحريني الممغي رقم  10لسنة  ،1993وانظر
أيضا القانون المصري رقم  354لسنة  ،1954والقانون
المصري رقم  38لسنة 1992م الممغيان بالقانون رقم  82لسنة
2002م الخاص بحماية حقوق الممكية الفكرية.
 -13محمد حسام محمود لطفي ،الحماية القانونية لبرامج الحاسب
اإللكتروني ،دار الثقافة لمطباعة والنشر ،القاىرة 1987 ،م،
ص  122وما بعدىا.
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ألن ىناك بعض المصنفات يتم منح الحقوق
فييا لغير المؤلف ،وىي المصنفات
المجيمة( ،)14والمصنفات الجماعية(.)15
وقد رأي االتجاه الفقيي السابق أنو يجب
تكييف برنامج الحاسب اآللي بأنو مصنف
جماعي  oeuvre collectiveلتعدد
المشتركين في إعداده وابتكاره ،وبالتالى يكون
لممخدوم الحقوق المالية واألدبية ،واذا كانت
ىناك مشكمة يمكن إثارتيا في حالة ما إذا كان
فرد واحد ىو الذي أعد البرنامج بناء عمى
توجيو من الغير ،فإنو يجب أيضا تكييف
البرنامج بأنو مصنف جماعي ،خاصة وأن
البرنامج في الحالتين (حالة ابتكاره من فرد
واحد وحالة ابتكاره من مجموع) تم ابتكاره بناء
عمى توجيو من الغير وتحت إشرافو(.)16
ولكن تعرض االتجاه الفقيي آنف البيان
لمنقد من قبل اتجاه فقيي آخر ،حيث ذىب
االتجاه األخير إلى القول بعدم االتفاق مع
ال أري الذي انتيى إلى ضرورة التدخل التشريعي
 -14المصنفات المجيمة ىى المصنفات التى تم نشرىا من قبل
المؤلف غافبل اسمو ليدف ما ،والناشر ىو الذى يباشر حقوق
المؤلف المالية واألدبية.
 -15المصنفات الجماعية ىى المصنفات التى يضعيا أكثر من
مؤلف بتوجيو شخص طبيعى أو اعتبارى يتكفل بنشره باسمو
وتحت إدارتو  ،ويندمج عمل المؤلفين فيو في اليدف العام الذى
قصد إليو ىذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف
وتمييزه عمى حدة (مادة  138من قانون  82لسنة 2002م).
 -16ففي حالة ابتكار البرنامج من قبل فرد واحد وتحت توجيو من
الغير ال يمكن القول بوجود مصنف جماعى ،وبناء عمى ذلك
يتم تصور وافتراض أن البرنامج مصنفا مجيبل ،وأن الناشر ىو
الذى يتمتع بحقوق المؤلف عمى البرنامج ،ولكن قد تثور المشكمة
ألن “أحدا ال يستطيع أن يمنع المؤلف من الخروج عن صمتو
والمطالبة بنسبة مصنفو المجيل إليو مما يؤثر عمى وضع
الناشر (المخدوم) ،فبظيور المؤلف عمى الساحة يتعين اختفاء
الناشر من عمى مسرح المؤلفين وعودتو إلى صفوف الناشرين
العاديين ،فكيف يمكن في ىذه الحالة تبرير تمتع المخدوم
بحقوق المؤلف األدبية عمى البرنامج” ،حول ىذا الموضوع،
انظر د .محمد حسام محمود لطفي ،المرجع السابق ،ص .124
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بالنص عمى اعتبار برامج الحاسب اآللي
مصنفا جماعيا ،وقد كان سند ىذا االتجاه أن
“مثل ىذا النص سوف يؤدى إلى الحكم مسبقا
وبصورة تحكمية عمى برامج الحاسب في
اعتبارىا من المصنفات الجماعية عمى الرغم
من احتمال توافر عناصر المصنفات المشتركة
فييا ،وبالتالي فإن تطبيق أحكاميا ليس باألمر
المستبعد”(.)17
ومن جانبنا ،نؤيد االتجاه الفقيي األول ،والذي
رأي تكييف برامج الحاسب اآللي بأنيا مصنف
جماعي ،وذلك لؤلسباب اآلتية:
أوال :أن االتجاه الفقيي الثاني الذي اعترض
عمى تكييف البرامج بأنيا مصنف جماعي ،وأنو
يمكن اعتبارىا مصنفا مشتركا ،قد اعتقد أن
االتجاه الفقيي األول يحاول أن يضع تكييفا
لمبرامج عمى وجو العموم ،بأنيا مصنفات
جماعية ولكن الواقع نجده خبلف ذلك ،فاالتجاه
الفقيي األول كان بصدد مشكمة معينة تتعمق
بحالة ابتكار البرامج من فرداً واحاداً بناء عمى
توجيو من الغير ،وفي مثل ىذه الحالة ال يمكن
اعتبارىا مصنفا جماعيا ألن إعدادىا من قبل
فرد واحد ،فرأي تكييفيا بأنيا مصنف جماعي
حتى ولو كان معدىا فرد واحد طالما أن ىناك
توجيييا من الغير وتحت إشرافو.
ثانيا :أن المادة األولى من القانون البحريني رقم
 22لسنة  2006والمادة  138من القانون
المصري رقم  82لسنة 2002م قد عرفتا
المصنف الجماعي بأنو المصنف الذي يضعو
أكثر من مؤلف بتوجيو شخص طبيعى أو
اعتبارى يتكفل بنشره باسمو وتحت إدارتو،
ويندمج عمل المؤلفين فيو في اليدف العام
 -17محمد سامي عبدالصادق ،حقوق مؤلفي المصنفات المشتركة،
الطبعة األولى ،المكتب المصري الحديث ،القاىرة2002 ،م،
ص .442
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الذي قصد إليو ىذا الشخص بحيث يستحيل
فصل عمل كل مؤلف وتمييزه عمى حدة،
وبتطبيق ىذا التعريف التشريعي عمى المشكمة
التى تعرض ليا االتجاه الفقيي األول ،وىى
حالة إعداد أو ابتكار برنامج الحاسب اآللي من
قبل فرد واحد ،وتحت إشراف وتوجيو من الغير،
نجد أننا ال نستطيع تكييف البرنامج بأنو
مصنف جماعي ،لذلك رأي االتجاه الفقيي
األول ضرورة التدخل التشريعي والتوسعة من
مفيوم المصنف الجماعي ليشمل المصنفات
المبتكرة من شخص واحد تحت إشراف وادارة
الغير.
ثالثا :أنو بالفعل كما رأي االتجاه الفقيي الثاني
يمكن تكييف البرامج بأنيا مصنفات مشتركة،
كما يمكن تكييفيا بأنيا مصنفات جماعية ،أو
مصنفات مبتكرة من شخص واحد ،خاصة إذا
توافرت العناصر البلزمة إلعطاء ىذا التكييف
أو ذاك ،ولكننا قد اعترضنا عمى أري االتجاه
الفقيي الثاني ألنو تصور أنو االتجاه الفقيي
األول يرى تكييفا واحدا لمبرامج كما بينا آنفا،
وىذا ىو ما ال يمكن تصوره.
وخبلصة القول ،أن برامج الحاسب اآللي تنسب
إلى مؤلفيا إذا كان شخصا واحدا ،وتنسب إلى
جميع المبرمجين الذين اشتركوا في إعدادىا إذا
كانت مصنفا مشتركا ،وتنسب إلى الشخص
الطبيعي أو المعنوي الذي قام بالتوجيو
واإلشراف عمى إعدادىا إذا كانت مصنفا
جماعيا.
المبحث الثاني:
الحق في نشر المصنف:
يتمتع المؤلف بالحق في نشر مصنفو ،وقد
تناول كل من المشرع البحريني والمشرع
المصري ىذه المسألة ،عندما نصا عمى أن
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المؤلف يتمتع بالحق في إتاحة المصنف
لمجميور ألول مرة( ،)18والحق في نشر
المصنف يعنى حق المؤلف في أن يحدد لحظة
التوزيع األول لمصنفو ،فالمؤلف يممك وحده
حق اتخاذ قرار ظيور مصنفو إلى الجميور
ألول مرة( ،)19ويجوز لممثمو االقانوني أن يتخذ
من بعده أية ق اررات الحقة بشأن توزيع
المصنف.
واذا مات المؤلف قبل أن يقرر نشر مصنفو
انتقل ىذا الحق إلى الورثة ،وليم بعد ذلك
مباشرة الحقوق الخاصة بسمفيم ،مع مراعاة أن
المؤلف إذا قرر قبل موتو عدم نشر مصنفو أو
أوصى بأن يكون النشر في ميعاد محدد يجب
االلتزام بوصية المؤلف( ،)20وننوه الى أنو طبقا
لممادة الخامسة من القانون البحريني رقم 22
لسنة  2006في حالة عدم وجود الخمف العام،
يكون مباشرة الحقوق األدبية من حق الجية
االدارية المختصة(.)21
فالمتصور بالنسبة لمحق في النشر droit de
 divulgationأنو “عندما يشعر المؤلف أن
عممو الذىني قد بمغ درجة الكمال يكون لو أن
يقرر نشره ،وتقرير النشر ىو بمثابة شيادة
ميبلد لممصنف ،ومن ىذه المحظة يوجد
المصنف وتترتب عميو سائر الحقوق األدبية
األخرى ،وكذلك الحقوق المالية كحقو في
استغبلل المصنف وحقو في إذاعتو عمى
الجميور بأى وسيمة من الوسائل ،كما أنو لو

 -18المادة الخامسة من القانون البحريني رقم  22لسنة 2006
والمادة  143من القانون المصرى رقم  82لسنة 2002م.
 -19حمدى عبدالرحمن ،مبادئ القانون ،المرجع السابق ،ص.144
 -20محمد حسام محمود لطفي ،المرجع العممي في الممكية األدبية
والفنية  ،الكتاب الثانى ،1993 ،ص  40وما بعدىا.
 -21في نفس المعنى انظر نص المادة  146من القانون المصري
رقم  82لسنة 2002م.
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أن يعدل أو يغير فيو أو يمغيو حسبما يتراوى
لو”(.)22
فحق المؤلف في تقرير نشر مصنفو ىو من
المكنات اليامة التى منحيا القانون لو،
فالمؤلف ىو القاضي الوحيد الذي يممك تقرير
نشر مصنفو من عدمو ،وال يمكن ألحد عمى
اإلطبلق أن يجبره عمى نشر مصنفو ،فقد يرى
المؤلف أن مصنفو ما زال في حاجة إلى
تحسينات واضافات ،فيؤجل نشره حتى إتمام
ذلك األمر لكى يتناسب مع سمعتو ومكانتو
العممية أو األدبية أو الفنية(.)23
وجدير بالذكر أنو في حالة اتفاق المؤلف
مع آخر عمى تسميم المصنف في وقت محدد،
أى أن ىناك عقداً بين المؤلف وبين ىذا
الشخص اآلخر عمى عمل مصنف وتسميمو
لو ،وعند حدوث مثل ىذا الغرض قد تحدث
مشكمة عندما ال يمتزم المؤلف بااللتزام العقدى
الذي يقضى بالتسميم إستنادا إلى حقو األدبي
المتمثل في حقو في تحديد الوقت الذي يراه
مناسبا لنشر مصنفو ،وقد يرى المؤلف رغم
التزامو العقدى بأن الوقت غير مناسب لتسميم
المصنف إلى الشخص المتعاقد معو ألسباب
معينة ،كعدم رضائو عن ابتكاره وأن المصنف
ال يتناسب في الوقت الراىن مع مكانتو العممية،
ففي مثل ىذه الحالة ىل يجوز لممؤلف االمتناع
عن تسميم مصنفو لمن تعاقد معو؟
لقد اختمفت اآلراء في ىذا الشأن ،فيناك من
يرى أن المؤلف ممتزم بتسميم المصنف ألن في
تعاقده موافقة ضمنية ومسبقة عمى نشر مؤلفو،
وىناك من يرى عدم إجبار المؤلف عمى ذلك
خاصة وأن مصنفو لم يكتمل بعد عند إبرامو
 -22خالد حمدى عبدالرحمن ،المرجع السابق ،ص .418
 -23صبري حمد خاطر ،الممكية الفكرية ،المرجع السابق ,ص
71؛ عبداهلل مبروك النجار ،المرجع السابق ،ص .76
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العقد ،فكيف نمزمو بالنشر ومصنفو لم يكتمل
بعد ،فبل يمكن المجوء إلى التنفيذ الجبري
إلجبار المؤلف عمى التسميم(.)24
وىذا الرأي األخير جدير باالىتمام ألنو
يجب احترام الحق األدبي لممؤلف بصورة
مطمقة ،فطالما أن المصنف لم يكتمل بعد ،ولم
يظير بعد ،فيذا الحق يكون كامبل ومطمقا
لممؤلف في نشر مصنفو أو عدم نشره ،ولكن
يمكننا القول في ىذا الصدد أنو من الممكن
إلزام المؤلف بدفع تعويض عند إخبللو باإللتزام
العقدى بالتسميم ،وذلك استنادا إلى نظرية
التعسف في استعمال الحق ،فإذا كان من حق
المؤلف نشر مصنفو واختيار الوقت المناسب
لذلك وأن أحدا ال يمكنو إجباره عمى غير ذلك،
فبل يمكنو رغم ذلك التعسف في استخدام ىذا
الحق بأن يكون القصد من منع تسميم المصنف
ىو تحقيق الضرر لممتعاقد اآلخر ،بأن يكون
قد وجد متعاقدا آخر يدفع لو أكثر من المتعاقد
األول ،فيذا دليل عمى سوء نيتو وعمى تعسفو
في استعمال حقو ألن امتناعو عن تسميم
المصنف بحجة حقو األدبي ليس إال لتحقيق
ىدف آخر.
ونظ ار لحماية برامج الحاسب اآللي بقانون
الممكية الفكرية في كل من فرنسا ومصر
والبحرين ،نجد أن قوانين ىذه الدول تنص عمى
حماية شكل البرنامج ضد محاولة إعادة تقديمو
أو طرحو دون الحصول عمى إذن مسبق من
المؤلف ،فيذا األخير يممك حق الطرح والعرض
عمى الجميور(.)25
 -24عبدالرشيد مأمون ،الحق األدبي لممؤلف ،دار النيضة العربية،
1978م ،ص .320
 -25لممؤلف طرح البرنامج مباشرة عمى الجميور بأى وسيمة شفوية
كانت أم كتابية ما دامت تتبلءم مع برنامج الكمبيوتر ،ولمؤلف
البرامج الحق في تحديد طريقة الحصول عمى المقابل المالي
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ولقد أكد المشرع الفرنسي أن المؤلف وحده
 L’auteurىو الذي يممك الحق في نشر
مصنفو( )26ونظ ار ألىمية الحق في النشر ،نجد
أن المادة الخامسة من النصوص النموذجية
لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية  L’OMPIقد
نصت عمى أن كل نشر لبرامج الحاسب اآللي
دون رضاء  consentementالمالك أو
بمعنى أدق المؤلف يكون محظو ار
.)27(interdite
ومن جانبو ،أكد القضاء الفرنسي أحقية
المؤلف في نشر مصنفو الفكرى ،فالمؤلف
يتمتع بحق ممكية فكرية ال يمكن ألحد االعتداء
عميو ،ويخولو ىذا الحق رخصة التصرف في
مصنفو وتحديد لحظة استغبللو(.)28
فيجب حماية المؤلف ،واعطائو الحق في تقرير
نشر برامج الحاسب اآللي التى قام بإبتكارىا،
وتحديد لحظة توزيعيا بحرية تامة ،فيجب ترك

 Laisserالمؤلف وحده يحدد مدى مبلئمة
 opportunitéنشر مصنفو( ،)29وقد ذىب
البعض إلى أن تطبيق نص المادة  2ـ L.121
من قانون الممكية الفكرية الفرنسي في مجال
برامج الحاسب اآللي يكون سميما ويتفق مع
روح  L’espritىذه النصوص(.)30
والنشر ىو الوسيمة التى يمكن من خبلليا
استغبلل المصنف ،فميس لممؤلف أية فائدة
 intérêtفي استعمال مؤلفو وحده فقط( ،)31بل
دائما يسعى إلى إطبلع الغالبية من الجميور
عمى مؤلفو ،ولذلك فيو يبحث عن شخص
يتنازل لو  céderعن حقوقو المالية من أجل
استغبلل مصنفو ،فعندما يقرر النشر ،فيو
يبحث عن ناشر  éditeurإلتمام effectuer
عممية النشر  ،la publicationال سيما وأن
المؤلف ال يممك من الوسائل أو الخبرة ما
يساعده عمى إتمام نشر البرامج بنفسو(.)32

الستغبلل مصنفو ،فمو أن يحصل عميو نقدا ودفعة واحدة ،ولو
اشتراط الحصول عمى نسبة معينة من اإليراد ،ولو أن يجمع بين
الطريقتين كأن يأخذ مبمغ معين دفعة واحدة مع حفظ حقو في
أخذ نسبة من عائد االستغبلل ،انظر د .محمد عبد الظاىر
حسين ،حق التأليف من الناحيتين الشرعية والقانونية ،دار
النيضة العربية2003 ،م ،ص  ،68وما بعدىا.
26- l’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre
انظر المادة  2ـ  L. 121من قانون الممكية الفكرية الفرنسى
(. )CPIF
27- En vertu de l’article 5 des dispositions types de
l”OMPI sur la protection des logiciels toute
divulgation du logiciel est interdite sans
consentement du propriétaire, autrementdit de
l’auteur.
28- “l’auteur d’une oeuvre de l’esprit qui jouit sur
cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un
droit de propriété incorporelle exclusif
et
opposable à tous, a la faculté de disposer de son
oeuvre comme il l’entend en définissant luimême les limites de l’exploitation
qui peut en
être faite”. V.CA. Paris, 4e ch., 28Juin 2000, éd.
Juris-classeur, commentaires, Nov.2000, p.15 et
S.
وفي نفس الوقت أكد الفقه الفرنسى أن:
L’auteur se voit seulement reconnaître à ce titre le
droit de mettre des exemplaires du logiciel sur le
marché., V.A. LUCAS et autris, Op.cit., n 546,
p.331.

29- A. LUCAS, J.DEVEZE et j. FRAYSSINET,
Op.cit, n 555, p.339. il faut maintenir au profit
de l’auteur du logiciel le droit de divulgation
don’t l’article L. 121-7ne souffle mot mais que
consacre l’article L.121-2. Cette prérogative,
don’t l’effet essentiel est de laisser L’auteur seul
juge de l’opportunité de révéler son oeuvre.
30- M. VIVANT, logiciel 94: tout un programme
Jcp., G, 1994, I, 3792
F. TOUBOL, le logiciel analyse juridique, éd
LGDJ, 1986, n 118, p. 105.
ولكن يجب مبلحظة أن اتخاذ قرار نشر برامج الحاسب اآللى ليس
باألمر السيل ألسباب اقتصادية  économiquesتتعمق بيذه
البرامج ،فقرار النشر يعتبر مسألة خطيرة  ،dangereuxخاصة أنو
يمكن لمؤسسة ما أن تترك برنامجا يعمل نظ ار ألنيا تريد ابتكار
برنامج آخر أكثر أىمية من األول وىذا يدعو الى التأنى ودراسة
بعمق مدى اتخاذ قرار نشر البرامج من عدمو ،ال سيما أن ىذه
البرامج تتكمف العديد من النفقات  ،فقد تصل إلى مبليين الدوالرات.
 -31انظر رسالتنا لمدكتوراه بالمغة الفرنسية:
CH.CHOLKAMI, la responsabilitté liée aux
contrats relafifs aux logiciels informatques, thèse,
Paris I, 2002, n, p.
وانظر أيضا:
M. BOYEN, les contrats de fourniture de
logiciel, op. cit, p. 6.
32- Le créateur individuel qui n’a pas les moyens
ou le goût de commercialiser lui-même le
logiciel qu’il a créé choisira de s’en remettre à
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ويجب اإلشارة إلى أن المحكمة االبتدائية
بباريس قد قضت بأن اإللقاء الشفوى لمصنف
في مؤتمر ما ال يمثل نش ار لو ،وذلك لقمة العدد
الموجود بالمؤتمر ،في حين أن النشر يعنى
إتاحة المصنف لعدد غير محدود من
الجميور(.)33
ويجب التنويو إلى أن عدم اكتمال عممية
ابتكار برامج الحاسب اآللي ال تسمح لمؤلف
ىذه البرامج بنشرىا ،خاصة وأننا ال يمكن
اعتبارىا مصنفا فكريا لعدم اكتمال كل مراحل
تكوينيا ،فالبرامج ال تكون مكتممة وبالتالى ال
يمكن نشرىا إال إذا كانت محسوسة
ومدركة( ،)34وىذا يؤكد أن عممية تحويل برنامج
المصدر إلى برنامج اليدف ال تمثل نش ار
لمبرنامج ألنو ما زال في مراحل تكوينو ،خاصة
وأن برنامج المصدر ال يكون مدركا وال مفيوما
لآللة (جياز الحاسب) إال بتحويمو إلى برنامج
اليدف.
واذا كان المؤلف ىو الذي يممك الحق في
تقرير نشر مصنفو في حالة مبلءمتو لذلك،
فإنو لو الحق أيضا في عدم معاودة النشر،
un éditeur, en même sens V.A. LUCAS et autre,
op.cit., n 546, p.330 et S.
33- TGI Paris, 11déc. 1985, D., 1987,
Somm., 155,
Obs. COLOMBET; CA Paris, 4ech, Fév, 1988,
JCP., G, 1989, 1,3376, note B. EDELMAN.
فقد ذىبت المحكمة االبتدائية بباريس في ديسمبر 1985م إلى أن:
“La forme orale prise par une conférence ne
constitue pas une divulgation car celle-ci
rencontre volontairement un nombre limité de
personnes alors que la publication de l’oeuvre,
en même temps qu’elle donne à celle-ci un
caractère dèfinitif, l’oeuvre à un large public”.
34- “L’inachévement du logiciel ne permet pas à
l’auteur de divulguer tant que sa creéation ne
constitue pas une oeuvre de l’sprit. Le logiciel ne
peut être une oeuvre achevée que dès lors qu’il
est exprimé par une forme intangible et
perceptible”. V.N. KHATER, th. Préc., n 428,
p.283.
وأنظر أيضا في نفس المعنى حكم محكمة االستئناف بباريس حيث
ذىبت إلى أن عممية النشر ال تكون إال بالنسبة لمصنف مكتمل .
CA Paris, 17Fèv. 1988, JCP., 1989, éd. G., 1,33676,
obs. E.EDELMAN.
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خاصة إذا كانت معاودة النشر غير مبلئمة،
وأنيا قد تسئ إلى سمعتو ومكانتو نظ ار لعدم
اتفاق المصنف مع أوضاع جديدة قد ظيرت أو
ظروف مختمفة عن تمك التى كانت عند النشر
ألول مرة(.)35
ولكن إذا كان لممؤلف الحق في عدم معاودة
النشر ،فإنو ال يجوز لو ذلك في بعض
الحاالت ،فيناك بعض القيود عمى حق المؤلف
في عدم معاودة نشر مصنفو ،فقد تضمنت كل
من المادة  26من القانون البحريني رقم 22
لسنة  2006الخاص بحماية حقوق المؤلف
والحقوق المجاورة والمادة  171من قانون
الممكية الفكرية المصري رقم  82لسنة
2002م( )36أن المؤلف ليس لو بعد نشر
مصنفو أن يمنع الغير من القيام ببعض
األعمال ،كعمل نسخة وحيدة من برنامج
الحاسب اآللي بمعرفة الحائز الشرعي لو
بغرض الحفظ أو اإلحبلل عند فقد أو تمف
النسخة األصمية ،فبعد نشر المؤلف لبرنامجو ال
يمكنو إذا أراد عدم معاودة النشر أن يمنع
الحائز الشرعي لمبرنامج من معاودة عمل نسخة
أخرى من البرنامج تحسبا لفقدان أو تمف
النسخة األصمية من البرنامج.
وفي حالة إعداد المصنف من أكثر من
شخص ،فإننا نكون أمام ما يسمى بالمصنف
المشترك ،وىنا يكون لجميع الشركاء فقط الحق
في تحديد لحظة نشر المصنف ،وجدير بالذكر
ىنا أن ممارسة الحق في تقرير النشر تختمف
بحسب طبيعة المصنف ،فإذا كانت قابمة
لمتجزئة ،بحيث يمكن اعتبار كل جزء مصنفا
- 35عبداهلل مبروك النجار ،المرجع السابق ،ص  78وما بعدىا.
 -36انظر العديد من األعمال التى ال يمكن لممؤلف أن يمنع الغير
من إتيانيا بعد نشر مصنفو وردت في نص المادة  171من
القانون رقم  82لسنة 2002م سالف اإلشارة إلييا.
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مستقبل ،ففي ىذه الحالة يكون لمن ابتكره الحق
وحده في تقرير نشره ،أما إذا كان المصنف
غير قابل لمتجزئة ،بحيث ال يمكن فصل إسيام
كل مؤلف من المشتركين في إعداده ،فينا
يكون قرار النشر وتحديد لحظة التوزيع لمشركاء
جميعا ،أما في حالة المصنف الجماعي ،أى
عند إعداد المصنف من أكثر من شخص ولكن
بناء عمى توجيو من شخص آخر طبيعى أو
معنوى ،فإن الحق في النشر يكون ليذا
الشخص الطبيعي أو المعنوي.
المبحث الثالث:
الحق في االحترام:
الحق في االحترام le droit au respect
يقتضي احترام االبتكار واإلبداع الذىني
لممؤلف ،بحيث ال يمكن لمغير القيام بتعديل
المصنف وتحويره إال بعد الحصول عمى إذن
من المبدع ،خاصة وأن المصنف نتاج
شخصيتو الفكرية ،فالحق في االحترام يسمح
لممؤلف باإلعتراض عمى كل تحريف
 déformationأو تشويو  mutilationأو
تعديل  modificationلمصنفو مما يشكل
اعتداء عمى سمعتو ومكانتو ،فالمصنف ال
يجب أن يكون محرفا في شكمو وال في جوىره،
وقد حكمت محكمة االستئناف بباريس( )37بأن
استخدام مستخرج  extraitمن مصنف موسيقى
 musicaleألغراض إعبلنية publicitaires
يمثل اعتداء عمى روح ىذا المصنف.

37- CA Paris, 1e ch, 20 fèn. 1990, IR, 72; cité par
N. KHATER, th. préc., n 432. p. 286.
وقد ذىب السيد  KHATERإلى أن أساس الحق في االحترام ىو
طبيعة الحق األدبى حيث أنو مرتبط بشخصية المؤلف.
“Le fondement de ce droit est basé sur la nature
du droit moral qui est intimement lié à la
personnalité de l’auteur”.
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وبخصوص الحق في االحترام يجب أن
نتعرض لما يمي:
المطمب األول :المقصود بالحق في االحترام.
المطمب الثاني :خصوصية الحق في االحترام
في القانون البحريني.
وفيما يمى سنتناول كل مطمب من ىذين
المطمبين.
المطمب األول:
المقصود بالحق في االحترام:
الحق في االحترام يقتضي احترام االبتكار
واإلبداع الذىني لممؤلف ،بحيث ال يجب قيام
الغير بتعديل المصنف وتحويره إال بعد
الحصول عمى إذن من المبدع صاحب
المصنف الفكرى الذي يعبر عن شخصيتو
ونتاج مجيوده الذىني.
وقد نصت المادة الخامسة من القانون
البحريني عمى ىذا الحق ,وقد جاء ذلك في
الفقرة (د) من البند األول من ىذه المادة ,كما
أن القانون المصري رقم  82لسنة  2002قد
نص في المادة  143في البند الثالث عمى ىذا
الحق ،بحيث يكون لممؤلف الحق في منع
تعديل المصنف عندما يعتبر ىذا التعديل
تشويياً أو تحريفاً لمصنفو ،وال يعد التعديل في
مجال الترجمة اعتداءًا إال إذا أغفل المترجم
اإلشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء
بعممو لسمعة المؤلف ومكانتو(.)38
وقد نصت كل من المادة السادسة من
القانون البحريني رقم  22لسنة  2006والمادة
 147من القانون المصري رقم  82لسنة
 -38مادة  143من القانون المصري  82لسنة 2002م؛ محمد
حسام محمود لطفي ,المدخل لدراسة القانون ,في ضوء آراء الفقو
وأحكام القضاء ،الكتاب الثاني ،نظرية الحق ,المرجع السابق،
ص .61
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2002م الخاص بحماية حقوق الممكية الفكرية
عمى أنو “يتمتع المؤلف وخمفو العام من بعده،
بحق استئثارى في الترخيص أو المنع ألى
استغبلل لمصنفو بأى وجو من الوجوه وبخاصة
عن طريق النسخ أو البث اإلذاعى أو إعادة
البث اإلذاعى أو األداء العمني أو التوصيل
العمنى ،أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو
اإلعارة أو اإلتاحة لمجميور ،بما في ذلك
إتاحتو عبر أجيزة الحاسب اآللي أو من خبلل
شبكات األنترنت أو شبكات المعمومات أو
شبكات اإلتصاالت وغيرىا من الوسائل .وال
ينطبق الحق االستئثاري في التأجير عمى برامج
الحاسب اآللي إذا لم تكن ىى المحل األساسي
لمتأجير ،وال عمى تأجير المصنفات السمعية
البصرية متى كان ال يؤدى إلى انتشار نشرىا
عمى نحو يمحق ضر اًر مادي ًا بصاحب الحق
االستئثاري المشار إليو .كما يتمتع وخمفو من
بعده بالحق في تتبع أعمال التصرف في
النسخة األصمية لمصنفو ،والذي يخولو
الحصول عمى نسبة مئوية معينة ال تجاوز
عشرة في المائة من الزيادة التى تحققت من كل
عممية تصرف في ىذه النسخة .ويستنفد حق
المؤلف في منع الغير من استيراد أو استخدام
أو بيع أو توزيع مصنفو المحمى وفقاً ألحكام
ىذا القانون إذا قام باستغبللو وتسويقو في أية
دولة أو رخص لمغير بذلك”.
ومن مطالعة النص السابق يتبين لنا أن
القانون المصري الخاص بحماية حقوق الممكية
الفكرية قد أعطى لممؤلف الحق في تتبع
مصنفو ،وىذا ىو ما لم يتعرض لو القانون
البحريني رقم  22لسنة  2006الخاص بحماية
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،فمم ينص
عمى الحق في التتبع عمى عكس ما كان
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منصوصا عميو في القانون السابق الممغى رقم
 10لسنة .1993
وتجدر االشارة الى تعدد الصور التي تؤكد
الحق في االحترام وعدم قيام الغير بتعديل
المصنف بدون تصريح من المؤلف ,ومن ىذه
الصور ما يمي:
 ترجمة المصنف :فبل يمكن لمغير القيام
بترجمة المصنف دون إذن المؤلف
األصمي ،فرغم حماية قانون حماية حقوق
الممكية الفكرية لممصنف المترجم إذا توافرت
شروط حمايتو ،إال أن ذلك ال يعني عدم
الحصول عمى إذن المؤلف لترجمة مصنفو.
 تحوير المصنف أو تحويمو :فبل يجوز
تحويل المصنف إلى أى لون من األلوان
الفنية المعروفة إال بعد الحصول عمى إذن
المؤلف األصمي ،كأن يتم عمى سبيل المثال
تحويل مصنفو إلى عمل سينمائى أو إلى
عمل تميفزيوني أو مسرحي ،كما أنو ال يجوز
تحوير المصنف عن طريق حذف أجزاء منو
أو تعديمو بما ال يتناسب مع رغبة المؤلف
في أن يكون مصنفو في صورة معينة.
 إتاحة المصنف لمجميور :لقد تناولنا فيما
قبل أحد الحقوق األدبية لممؤلف ،وىو الحق
في النشر وحرية المؤلف في اختيار الوقت
المناسب لذلك ،أى اختيار وقت العرض
األول لممصنف عمى الجميور ،والحق في
االحترام الذي يقتضي احترام الغير لممصنف
ولمؤلفو يتطمب أيضا في رأينا وكما ىو
واضح من نص المادة السادسة من القانون
البحريني والمادة  147من القانون المصري
عدم اعتداء الغير عمى ىذا الحق وقياميم
بإتاحة المصنف لمجميور عبر أجيزة
الحاسب اآللي مثبلً أو عبر شبكات اإلنترنت
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أو المعمومات أو االتصاالت أو غيرىا من
الوسائل.
وجدير بالذكر أن المادة  147من القانون
المصري والمادة السابعة من القانون البحريني
قد نصتا أن الحق االستئثاري لممؤلف في المنع
ألى استغبلل لمصنفو دون إذنو ال ينطبق
بخصوص التأجير بشأن برامج الحاسب اآللي
إذا لم تكن ىى المحل األساسي لمتأجير ،فإذا
كانت ىذه البرامج ىى المحل األساسي لمتأجير
ففي ىذه الحالة ال يجوز اتيان ىذه الصورة من
صور االستغبلل إال بعد الحصول عمى إذن
من المؤلف األصمي.
المطمب الثاني:
خصوصية الحق في االحترام في القانون
البحريني:
لقد نصت المادة الخامسة من القانون
البحريني رقم  22لسنة  2006عمى أن لممؤلف
الحق في منع تعديل المصنف عندما يعتبر ىذا
التعديل تشويياً أو تحريفاً لمصنفو(.)39
وتكمن خصوصية الحق في االحترام في
القانون البحريني في حالة قيامنا بتطبيق ىذا
الحق في مجال برامج الحاسب اآللي باعتبارىا
من المصنفات المحمية بقانون حق المؤلف في
مممكة البحرين ،حيث نؤكد وبحق وجود العديد
من الصعوبات العممية والمشكبلت التى يمكن
أن تنتج عند التمسك بالحق في عدم التعديل
دون إذن المؤلف األصمي أى دون إذن مبتكر
البرنامج في ىذا الخصوص.
ويرجع ذلك الى أن الواقع العممي يشيد بأن
برامج الحاسب اآللي في تطور مستمر نظ اًر
لمتطور اليائل الحادث بصفة عامة في مجال
 -39مادة  143من القانون المصري رقم  82لسنة 2002م.
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المعموماتية ،وىذا التطور قد يتطمب إجراء
بعض التعديبلت عمى برامج الحاسب اآللي
يومياً حتى تسير مع أحدث التقنيات في مجال
المعموماتية ،فالشركات الكبرى التى تستخدم
برامج الحاسب اآللي في إدارة مشروعاتيا قد
تجد يوماً بعد يوم بأن التقدم الذي حدث اليوم
في مجال المعموماتية إذا أخذنا بو .وقمنا
بتعديل البرنامج سيعود بالمصمحة عمى الشركة
خاصة إذا كان في تعديل البرنامج ما قد يؤدى
إلى توفير الوقت وتقميل الجيد وما شابو ذلك.
فإذا قيدنا إجراء مثل ىذا التعديل عمى إذن
المؤلف األصمي لمبرنامج لوجدنا العديد من
المشكبلت العممية في ىذا الخصوص،
فالحصول عمى الموافقة المسبقة من المؤلف
األصمي عمى إجراء التعديل قد يمكن أن تكون
يومياً كما ذكرنا آنف ًا ،وبالتالى تكرار طمب
الحصول عمى الموافقة عمى التعديل يومياً قد
ينجم عنو بعض الصعوبات كالوقوف تحت
رحمة المؤلف األصمي والذي قد يماطل في
إعطاء اإلذن أو الترخيص مما يسبب ضياع
في الوقت وفي الجيد ،خاصة وأن الشركات
العمبلقة تعتمد اعتماداً كمياً عمى توفير الوقت
والجيد.
لكل ما سبق نرى أنو من األفضل تعديل
القواعد التقميدية الخاصة بالحقوق األدبية في
مجال المصنفات الفكرية التقميدية ،وذلك حتى
تسير مع ماىية المصنفات الحديثة المحمية
بقانون حق المؤلف كبرامج الحاسب اآللي.
وىذا ىو ما أتجيت إليو بعض التشريعات
قبل صدور القانون البحريني رقم  22لسنة
 ،2006فقد أضاف المشرع الفرنسي في قانون
 3يوليو 1985م المعدل لقانون  11مارس
1957م برامج الحاسب اآللي إلى قائمة
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المصنفات الفكرية المحمية بقانون حق المؤلف،
ونص عمى الحق في إجراء تعديبلت عمى
برامج الحاسب اآللي دون توقف عمى إذن
المؤلف األصمي ما لم يتم اإلتفاق بين المؤلف
األصمي ،وبين من يريد إجراء التعديل عمى
غير ذلك( .)40فمقد قيد المشرع الفرنسي حق
المؤلف في االحترام بخصوص برامج الحاسب
اآللي ،خاصة وأنو ألسباب تقنية توجد العديد
من المسائل التى يجب وضعيا في الحسبان
عندما نتعامل مع مصنف فكرى لو طبيعة
خاصة كتمك التى تتمتع بيا برامج الحاسب
اآللي ،فإنو من الممكن تعديل ىذه األخيرة
مقيدين بذلك حق المؤلف في االحترام ،خاصة
إذا كان التعديل من أجل جعل استعماليا
يتناسب مع الغاية منيا(.)41
وقد جاء أيضا قانون  10مايو 1994م
الفرنسي وأعطى لمستخدم برنامج الحاسب
اآللي العديد من المزايا التى ال يتمتع بيا
مستخدم المصنفات التقميدية.
Le loi du 10mai 1994 a donné à
l’utilisateur du logiciel plus
d’avantages qu’ à L’ utilisateur
d’une oeuvre traditionnelle.
فقد نصت المادة  3من قانون  10مايو
1994م (المادة 121ـ 7كود الممكية الفكرية
الفرنسي) عمى أنو في حالة عدم وجود اتفاقيات
عمى غير ذلك مؤلف برنامج الحاسب اآللي ال
يستطيع االعتراض عمى تعديل البرنامج
بواسطة المستخدم خاصة إذا كان ىذا التعديل
 -40شحاتة غريب شمقامي ،الحق األدبي لمؤلف برامج الحاسب
اآللي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ,2004 ,ص  ،110وانظر
المادة  46من قانون  3يوليو 1985م الفرنسي الخاص بقانون
حق المؤلف.
41- la modification du logiciel ne doit pas porter
atteinte à la réputation professionnelle de l'auteur
v. sur ce point, N. K HATER, th préc., n 433, p.
287.
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ليس فيو ضرر لشرفو أو ماساً بسمعتو(.)42
لذلك نجد أن المادة  7ـ  L. 121من تقنين
الممكية الفكرية الفرنسي  CPIEنصت عمى ما
تناولتو المادة الثالثة من قانون  10مايو
1994م ،ونظ ار ألىمية ىذا النص يجب عمينا
أن نذكره كما ىو بمغتو الفرنسية(:)43
“Sauf stipulation contraire plus
favorable à l’auteur d’un logiciel,
celui-ci ne peut: s’opposer à la
modification du logiciel par le
cessionnaire des droit mentionnés
au 2o de l’article 122 – 6,
Lorsqu’elle n’est préjudiciable ni à
”… son honneur ni à sa réputation
فقد أعطى القانون الفرنسي لمستخدم
برنامج الحاسب اآللي الحق في إجراء
التعديبلت البلزمة دون إذن المؤلف األصمي
وأن ىذا األخير ال يستطيع االعتراض عمى
ذلك ،طالما أن ىذه التعديبلت ضرورية وال
تسبب ضر اًر لو في شرفو أو في سمعتو،
فاألصل كما ىو واضح جواز تعديل برامج
الحاسب اآللي ،واالستثناء ىو عدم تعديميا في
حالة االتفاق عمى ذلك كما ىو مشار إليو في
نص المادة الثالثة من قانون  10مايو
1994م.
ومن جانبيا لقد اتجيت محكمة النقض
الفرنسية( )44إلى أن القيام بملءمة المصنف
42- L’article 121-7 CPIF (L.94-361,10mai 1994,
art.3) prévoit que “Sauf stipulation contraire plus
favorable à L’auteur d’un logiciel, celui-ci ne
peut:
S’ opposer à la modification du logiciel par le
cessionnaire des droits mentionnés au z de
l’article 122-6, lorsqu’ elle n’est préjudiciable ni
à son honneur ni à sa réputation…”.
 -43من األىمية كتابة النص الفرنسي كما ىو بمغتو حتى يتبين
لمقارئ مدى تقييد القانون الفرنسي لحق المؤلف في االحترام في
مجال برامج الحاسب اآللى ،باإلضافة إلى منع أى خبلف قد
يثور بشأن ترجمة ىذا النص إلى العربية ،ومعرفة حدود القيد
الذي وضعو  ،ومدى انسجامو مع مصالح المؤلفين.
44- L’adaptation n’emportait aucune renonciation
au droit au respect de l’oeuvre; Cas. Civ.1er, 12
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الفكرى لعمل سينمائي ال يشكل اعتداء عمى
الحق في االحترام ،فتحويل عمل أدبي
 Oeuvre littéraireإلى سينمائى يجب أن
قدر من الحرية لمن يقوم
يتضمن  impliqueاً
بذلك  ،L’adaptateurوعمى ىذا يجب أيضا
إعطاء مستخدم برامج الحاسب اآللي قد اًر من
الحرية حتى يكون برنامجو مبلئماً لما يحدث
من تطورات في عالم المعموماتية.
لذلك أكد القضاء الفرنسي تقييد حق المؤلف
في االعتراض عمى التعديل في مجال برامج
الحاسب اآللي ،حيث ذىبت المحكمة اإلبتدائية
بمدينة  Nanterreإلى أن المؤلف ال يمكن أن
يمزم المستخدم لمبرنامج بإتباع إجراءات معينة
ومعقدة لقيامو بتعديل ومبلءمة البرنامج ،خاصة
إذا كان ىذا التعديل ناتجا عن جوىر
 l’essenceالبرنامج نفسو(.)45
كما أننا نراه حسنا ما فعمو المشرع البحريني
في القانون رقم  22لسنة  2006الخاص
بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ,حيث
جاء في المادة  26منو أن المؤلف ليس لو أن
يمنع من عمل نسخة مقتبسة أو محورة أو
معدلة من البرنامج أو مترجمة الى لغة حاسب
أخرى اذا كان ذلك ضروريا لتوافقيا مع جياز
حاسب معين وبشرط أن يكون ذلك مقصو ار
عمى االستخدام الخاص لمحائز الشرعي لمنسخة
األصمية .وجدير بالذكر أن تقييد حق المؤلف
في مجال برامج الحاسب اآللي فيما يتعمق
بتحوير وتعديل البرامج ال يشكل انتياكا لمحق
األدبي لممؤلف في االحترام ،لكنيا مرونة أراد
الشارع تحقيقيا لمحائز الشرعي لمبرنامج عند
Juin 2001, Petites affiches, 20 Mars 2002, no 57,
p.11.
45- L’auteur ne peut faire grief au cessionnaire des
droits d’auteur d’ avoir procédé à des
modifications
même d’ un logiciel”.,TGI
Nanterre,1ech., 13Janv.1993, Exp., 1993, p.187.
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استعمالو لو( .)46وقد أكد اتجاه فقيي آخر(،)47
أن تقييد حق المؤلف في منع التحوير ليس
انتياكا لحقو األدبي في االحترام ،لكنو مجرد
تنظيم لكيفية استعمالو في مجال برامج الحاسب
اآللي.
وفي حقيقة األمر نجد أن نص المادة 26
من القانون البحريني رقم  22لسنة 2006
ونص المادة  1ـ  7ـ  L.121من قانون الممكية
الفكرية الفرنسي عمى تقييد حق المؤلف في منع
التعديل ال يعنى إعطاء الرخصة faculté la
المفتوحة  ouverteلممستخدم أو المتمتع
بالحقوق في أن يضع بنودا في العقد le
 contratتتضمن حقو المطمق في تصحيح
 corrigerالعيوب  les erreursوتحديد
les modalités
الطرق الخاصة
 particuliéresلئلستعمال ،l’utilisation
إنما يعنى ذلك أن كل شخص  personneلو

 -46فميس من حق مستخدم البرنامج القيام بتحويرات جوىرية لو،
فمو فقط القيام بالتحويرات البلزمة لبلستعمال العادى لمبرنامج
مثل تصحيح األخطاء الواردة بو ،أو تحديث modernisation
البرنامج من خبلل إدخال التعديبلت البلزمة لمواكبتو لمتطورات
المعموماتية ،وليس لو تحوير البرنامج إلستخدامو في نشاط
معين يختمف عن النشاط الذى أعد من أجمو ،د .محمد حسام
محمود لطفي ،المرجع السابق  ،ص  128وما بعدىا .
47- A.BENSOUSSAN, la protection des logiciels
aprés la réforme du 3 juillet 1985 , Gaz. Pal, du
11 au 13 mai 1986, p.5 ets.
ال سيما وأن المشرع أعطى لممؤلف الحق في اشتراط ما يشاء من
اتفاقات وبنود تعاقدية تعطى لو الحق في منع الغير من تعديل
برنامجو حتى ولو كان التعديل غير ماساً بالشرف أو بالسمعة ،وذلك
واضح من نص المادة  7ـ  L. 121من تقنين الممكية الفكرية
الفرنسي .فقد نصت المادة  7ـ  L.121من تقنين الممكية الفكرية
الفرنسي عمى أن المؤلف لبرامج الحاسب اآللى ال يستطيع أن
يعترض عمى تعديل البرامج بواسطة الحائز الشرعى ليا عندما يكون
ىذا التعديل ليس ماساً ومض اًر بشرفو وال بسمعتو ،ما لم يتم االتفاق
عمى غير ذلك لصالح المؤلف ،وبإمعان النظر في نص ىذه المادة
يتبين لنا أن تقييد حق المؤلف في عدم اعتراضو عمى التعديل ال
يمثل انتياكا لحقو األدبى في االحترام ،ألن المشرع أعطى لو الحق
في االتفاق عمى خبلف ما ورد في نص المادة آنفة البيان.
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أن يعدل  modifierالبرنامج إذا كان ىناك
مقتضى لذلك(.)48
وعمى النقيض من ذلك نجد موقف المشرع
المصري سواء في ظل القانون رقم  38لسنة
1992م أو حتى في ظل القانون الجديد رقم
 82لسنة 2002م.
ففي ظل قانون  38لسنة 1992م ،نجد أن
المشرع قد أضاف برامج الحاسب اآللي إلى
قائمة المصنفات المحمية بقانون حق المؤلف،
وحسناً ما فعمو المشرع خاصة وأن معظم
التشريعات العالمية في الدول المختمفة قد
اعتبرت برامج الحاسب اآللي مصنفاً فكرياً في
وقت سابق عمى موقف المشرع المصري ،ولكن
المشرع في مصر لم يعمل ما عممو المشرع في
دول أخرى كفرنسا والبحرين عمى سبيل المثال،
فإذا كان المشرع الفرنسي قد أدرج برامج
الحاسب اآللي ضمن المصنفات المحمية
بقانون حق المؤلف ،إال أنو لم يكتف بذلك
األمر بل قام بتعديل القواعد التقميدية في قانون
حق المؤلف حتى تتبلءم مع طبيعة برامج
الحاسب اآللي.
أما فيما يتعمق بالمشرع المصري فقد أضاف
برامج الحاسب اآللي ضمن المصنفات المحمية
بقانون حق المؤلف ،لكن دون تعديل لمقواعد
التقميدية ليذا القانون حتى تتبلءم مع طبيعة
48- A. LUCAS et autres, droit de l'informatique et
de l'internet, op. cit, n 557, p. 340.
فميست لممؤلف مصمحة في االعتراض عمى تحوير وتعديل برامج
الحاسب اآللي التى ابتكرىا من قبل الحائز الشرعى ليا ،فبل يعتبر
ضر ار لممؤلف قيام الحائز الشرعى لمبرنامج بتحويره وتعديمو كنقمو
من لغة تحريره إلى لغة أخرى من لغات البرمجة ،أو تعديمو لمسايرة
التطورات الحاصمة في مجال المحاسبات ،فترجمة البرنامج من لغة
معموماتية معينة إلى لغة أخرى ال يشكل إض ار ار بالحق في االحترام،
خاصة إذا كانت ىذه الترجمة ستؤدي إلى جعل البرنامج أكثر
فاعمية ،فمممستخدم الحرية في العمل عمى مبلئمة البرنامج لوظيفتو
بشرط أال يكون المؤلف مسئوال عن نتيجة ىذه المبلئمة في حالة
إنشاء برنامج جديد.
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برامج الحاسب اآللي ،فمؤلف برنامج الحاسب
اآللي يتمتع بنفس الحقوق التى يتمتع بيا مؤلف
المصنف التقميدي.
فمؤلف برنامج الحاسب اآللي لو نفس
الحقوق األدبية التى يتمتع بيا مؤلف المصنف
التقميدي ،فإذا كان من حق ىذا األخير االحترام
أى عدم تعديل مصنفو إال بإذنو ،فإنو أيضا من
حق مؤلف برنامج الحاسب اآللي اإلحترام أى
عدم تعديل البرنامج دون إذنو ،وىذا سيؤدي
إلى العديد من الصعوبات كما أشرنا من قبل.
وحتى في ظل القانون المصري الجديد رقم
 82لسنة 2002م نجد أن المشرع اعتبر برامج
الحاسب اآللي من ضمن المصنفات الفكرية
المحمية بقانون حق المؤلف ،لكنو عندما تناول
الحقوق األدبية لممؤلف لم يتعرض ألى تعديل
خاص ببرامج الحاسب اآللي ،فقد نص عمى
عدة حقوق أدبية منيا الحق في االحترام أى
الحق االستئثاري في المنع ،أى منع تعديل
مصنفو دون إذنو ،وىذا الحق في منع التعديل
كان شامبلً كما ىو واضح في نص المادة
 147لكل المصنفات ولم يستثن منيا برامج
الحاسب اآللي ،إال فيما يتعمق بالحق
االستئثاري في التأجير ،حيث نص المشرع في
المادة  147عمى أن الحق االستئثاري في
التأجير ال ينطبق عمى برامج الحاسب اآللي إذا
لم تكن ىى المحل األساسي لمتأجير ،أى أنو
إذا كانت برامج الحاسب اآللي ىى المحل
األساسي لمتأجير ،فإن من حق المؤلف منع
ذلك.
وفي الواقع نجد أن المشرع المصري لم يفعل
تماماً مثل ما فعمو المشرع الفرنسي أو البحريني
عندما نصا صراحة عمى عدم الحصول عمى
إذن من المؤلف من أجل تعديل برنامج
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الحاسب اآللي ،فالتطور يقتضي مراعاة
الطبيعة الخاصة لبرامج الحاسب اآللي وضرورة
استثنائيا من الحقوق األدبية المقررة لممؤلف
عمى المصنفات التقميدية.
المبحث الرابع:
الحق في سحب المصنف من التداول:
المؤلف الذي يممك الحق في نشر مصنفو،
واتاحتو لمجميور ،لو الحق في سحبو من
التداول إذا أرى أن ىناك من التعديبلت
الجوىرية التى يجب إدخاليا عمى المصنف ما
يتطمب أعمال الحق في السحب إلجراء مثل
ىذا التعديل( ،)49فقد يرى المؤلف بعد نشر
مصنفو وعرضو لمتداول ،وبعد إطبلعو عمى
آراء النقاد ،أن مؤلفو ال يتناسب مع مكانتو
األدبية ،ولم يعد يبلئم أفكاره ،وبالتالى استمرار
عرض المصنف لمتداول قد يسئ إلى سمعتو
ومكانتو في المجتمع ،فمذلك كان ضرورياً منحو
الحق في السحب(.)50
ولقد نصت المادة الخامسة من القانون
البحريني رقم  22لسنة  2006الخاص بحماية
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمادة 144
من القانون المصري رقم  82لسنة 2002م
الخاص بحماية حقوق الممكية الفكرية عمى أنو
لممؤلف ـ إذا طرأت أسباب جديةـ أن يطمب من
المحكمة المختصة الحكم بمنع طرح مصنفو
لمتداول أو بسحبو من التداول أو بإدخال
تعديبلت جوىرية عميو برغم تصرفو في حقوق
 -49أسامة أحمد شوقى المميجى ،الحماية اإلجرائية في مجال حق
المؤلف ،القاىرة1996 ،م ،ص.14
 -50حمدى عبدالرحمن ،مبادئ القانون ،المرجع السابق ،ص145؛
جبلل محمد إبراىيم ،المرجع السابق ،ص ،187حيث أشار إلى
أن سحب المصنف ال يثير إشكاالت معينة إذا لم يكن المؤلف
قد تصرف في حقوق االستغبلل المالى ليذا المصنف كقيامو
بنشر مصنفو عمى نفقتو الخاصة.
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االستغبلل المالى ،ويمزم المؤلف في ىذه الحالة
أن يعوض مقدماً من آلت إليو حقوق
االستغبلل المالي تعويضاً عادالً يدفع في
غضون أجل تحدده المحكمة واال زال كل أثر
لمحكم(.)51
ويتضح لنا من خبلل مطالعة ىذا النص أن
المشرع أعطى لممؤلف الحق في منع طرح
مصنفو لمتداول أو سحبو من التداول ،وقد يمجأ
المؤلف ليذا الحق عندما يرى عمى سبيل
المثال أن مصنفو المطروح لمتداول ال يعبر عن
معتقداتو وأفكاره الحالية ،وبالتالى البد من
سحبو من التداول ألنو ال يتناسب مع ىذا
الفكر الجديد ،كما أن المؤلف قد يرى أنو من
الواجب إجراء بعض التعديبلت عمى مصنفو
 -51لقد تناولت الحـق فـي السـحب أو النـدم المـادة  42مـن القـانون
المص ــرى رق ــم  354لس ــنة 1954م  ،والممغ ــى بق ــانون حماي ــة حق ــوق
الممكي ــة الفكري ــة رق ــم  82لس ــنة 2002م  .ونن ــوه ال ــى أن ىن ــاك م ــن
ى ــاجم بش ــدة تقيي ــد الح ــق ف ــي الس ــحب ب ــاإلذن المس ــبق م ــن القض ــاء،
وتق ــدير مـ ــدى خطـ ــورة وجديـ ــة األسـ ــباب الداعيـ ــة ألعمـ ــال الحـ ــق فـ ــي
السحب ،عمى أساس أن أسباب السحب غالباً ما تكون أسباب نفسـية
وأدبي ــة خاص ــة ب ــالمؤلف ،وال يمك ــن مناقش ــتيا أم ــام القض ــاء ،كم ــا أن
شرط دفع التعويض مقدماً يعتبر عقبة أمام ممارسة المؤلف لحقو في
الســحب ،ممــا قــد يــؤدى إلــى جمــود اإلبــداع الفكــري .انظــر عبدالرشــيد
مــأمون ،المرجــع الســابق ,ص  276ومــا بعــدىا .ونحــن مــن جانبنــا ال
نتفق مع المشرع المصري في تقييده لمحق في السحب بتـوافر أسـباب
جدي ـ ــة ل ـ ــذلك ،وض ـ ــرورة الحص ـ ــول عم ـ ــى إذن مس ـ ــبق م ـ ــن المحكم ـ ــة
اإلبتدائية  ،ألن ذلـك فيـو انتياكـاً لمحـق األدبـى لممؤلـف ،فيـذا األخيـر
عن ـ ــدما يبتك ـ ــر ويب ـ ــدع ،في ـ ــذا يك ـ ــون نت ـ ــاج مجي ـ ــوده ال ـ ــذىني وح ـ ــدة،
فالمص ــنف لص ــيق بشخص ــيتو ويعب ــر عني ــا  ،وف ــي تقيي ــد الح ــق ف ــي
الس ــحب تقيي ــداً أيضـ ـاً لمحري ــة الشخص ــية  ،واذا ك ــان المش ــرع ق ــد أراد
حمايــة صــاحبي حقــوق اإلســتغبلل المــالي مــن خطــورة ق ـرار الســحب،
خاصـة وأنـو طبقـاً لنظريـة عـدم التعسـف فـي اسـتعمال الحـق ،إذا كــان
مـن حــق المؤلـف الســحب ،فمـيس لــو أن يتعسـف فــي ذلـك ،ولممحكمــة
الســمطة التقديريــة فــي تقــدير ت ـوافر التعســف مــن عدمــو ،كمــا أن مــن
آلــت إليــو حقــوق اإلســتغبلل المــالي لــو التعــويض ،وبالتــالي ال خــوف
م ــن إعم ــال الح ــق ف ــي الس ــحب ،ويج ــب أن تكت ــف المحكم ــة بتق ــدير
التع ــويض دون ت ــدخميا بإعط ــاء اإلذن المسـ ــبق لممارس ــة الح ــق فـ ــي
السحب .وتأكيداً لرأينا ىذا ،ىناك من التشريعات العربية العديدة التى
نصــت عمــى حــق المؤلــف فــي الســحب دون إذن مــن القضــاء ،ودون
اشتراط تـوافر أسـباب جديـة لـذلك ،فمـو الحـق فـي السـحب مـن التـداول
بحرية تامة دون أدنى قيد أو شرط.
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المتداول ألنو ال يتناسب مع مكانتو العممية أو
األدبية الحالية ،لذلك يقرر سحبو من التداول.
والحق في السحب يطمب عميو الحق في الندم،
وذلك ألن المؤلف يكون نادماً عمى طرح
مصنفو لمتداول رغم عدم تعبيره عن فكره
ومكانتو ،فمذلك يكون نادماً عمى طرح ىذا
المصنف والذي قد يؤثر بالسمب عمى مكانتو
العممية أو األدبية.
وبتطبيق الحق في السحب عمى برامج
الحاسب اآللي ،نجد أن المشرع البحريني
والمشرع المصري سواء في القانون رقم 82
لسنة 2002م أو في القانون رقم  22لسنة
 2006لم يتعرضا لبيان الوضع بالنسبة لبرامج
الحاسب اآللي ،فقد كانت النصوص الواردة في
ىذا الخصوص عامة بمعنى إمكانية تطبيقيا
أيضا عمى برامج الحاسب اآللي ،فمؤلف
برنامج الحاسب يجوز لو أيضاً سحب برنامجو
من التداول إذا طرأت أسباب جدية تقتضى
ذلك.
وبتقييمنا ليذا الوضع في القانونين البحريني
والمصري نجد أن المشرع لم يحالفو التوفيق
بالنص عمى استثناء برامج الحاسب اآللي من
الحق في السحب ،لذلك نرى أنو حسن ًا ما اتجو
إليو المشرع الفرنسي عندما نص في المادة
الثالثة من قانون  10مايو لسنة 1994م عمى
أن مؤلف برنامج الحاسب اآللي ال يستطيع
سحبو من التداول(.)52
L’auteur d’un logiciel ne peut
exercer son droit de repeutir ou de
retrait.

 -52كما أن المواد  4،5من قانون  10مايو الفرنسى لسنة 1994م
أعطت الحق في تعديل البرنامج ومبلءمتو لمتقنيات الحديثة دون
توقف عمى تصريح من المؤلف Sans L’autorisation
. de'auteur
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وقد أكد البعض ىذا الموقف السميم لممشرع
الفرنسي ألن العمل في مجال تسويق البرامج قد
أثبت عدم إمكانية التمسك بالحق في السحب
لضخامة المبمغ الواجب سداده لمعميل لتعويضو
عن حرمانو من االستمرار في استخدام
البرنامج .ومن ناحية أخرى الصعوبة تكمن في
خشية إساءة استخدام ىذا الحق ،فقد يمجأ
المنافسون في مجال برامج الحاسب اآللي إلى
الضغط عمى المؤلف لسحب برنامجو من
منافسين آخرين أو تيديدىم بيذا الحق في
السحب لمضغط عمييم وحرمانيم من االستفادة
من التفوق التقنى بفضل برنامج الحاسب اآللي
الذي يستخدمونو(.)53
لكل ما سبق نقترح تعديل المادة الخامسة
من القانون البحريني رقم  22لسنة 2006
والمادة  144من القانون المصري رقم 82
لسنة 2002م الخاص بحماية حقوق الممكية
الفكرية حتى تتبلءم مع طبيعة برامج الحاسب
اآللي ،وأن يكون لممؤلف الحق في السحب ما
عدا برامج الحاسب اآللي إال إذا كان استمرارىا
في السوق يضر بمؤلفيا ،وال يكفي رأي البعض
الذي إتجو إلى البند التعاقدى كالنص عمى ما
لم يتم اإلتفاق عمي غير ذلك يحق لممؤلف
سحب مصنفو من التداول ،أي أن ىذا الرأي
يقصد أنو في ىذه الحالة يحق لمؤلف البرنامج
أن يتفق مع العميل عمى الحق في السحب،
لكننا نرى صعوبة ىذا األمر خاصة في حالة
عدم االتفاق بين المؤلف والعميل فما ىو
الوضع في حالة عدم اإلتفاق بينيما؟!
فإذا قمنا بعدم أىمية ىذه المسألة ،وأن كل
من المؤلف والعميل يممك الحرية الكاممة في
 -53محمد حسام لطفي ،الحماية القانونية لبرامج الحاسب اآللي،
 ،1987القاىرة ،ص .131
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اإلتفاق أو عدم االتفاق عمى أحقية المؤلف في
السحب من التداول ،فإننا ىنا نضع عراقيل
أمام تداول برامج الحاسب اآللي Des
obstacles quant à la circulation
 ،contractuelle du logicielلذلك نقدر
ضرورة عدم االعتماد عمى قاعدة مكممة والنص
عمى قاعدة آمرة ال تعطى لمؤلف البرنامج
الحق في السحب إال إذا كان وجود البرنامج
في السوق يسبب لو أض ار اًر.
الخاتمــة:
لقد تناولت في ىذه الدراسة مضمون الحقوق
األدبية لممؤلف في القانون البحريني رقم 22
لسنة  2006الخاص بحماية حقوق المؤلف
والحقوق المجاورة ،وقد اخترنا كل من القانون
المصري والقانون الفرنسي لمقارنتيما بالقانون
البحريني لموقوف عمى الوضع فييما بشأن
الحق األدبي لممؤلف.
فالمؤلف لو الحق في نشر مصنفاتو ،وفي
نسبتيا إليو ،وفي االحترام ،وفي سحبيا من
التداول ،فمو الحق في األبوة عمى مصنفو ،وال
يجوز ألحد االعتداء عمى ذلك الحق بنسبة
المصنف لنفسو ،كما أن لممؤلف الحق في أن
يحدد مبلءمة نشر مصنفو.
وفيما يتعمق بالحق في االحترام ،تعرضت
لخصوصية ىذا الحق في مجال برامج الحاسب
اآللي ،فقد تناولت الموقف الفرنسي من الحق
في االحترام ،ثم الموقف البحريني والمصري،
ورأينا أن المشرع الفرنسي والمشرع البحريني قد
قيدا الحق في االحترام لمراعاة الطبيعة الخاصة
ببرامج الحاسب اآللي ،وأن مستخدم البرنامج لو
القيام بالتعديبلت البلزمة طالما أنيا ناتجة عن
جوىر البرنامج نفسو ،وقد انتقدت الموقف
المصري في قانون  38لسنة 1992م لعدم
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مراعاة الطبيعة الخاصة ببرامج الحاسب اآللي،
ولذلك استحسنت الموقف في ظل القانون
الجديد رقم  82لسنة 2002م ،ولكن مع
الوضع في االعتبار ضرورة إعادة النظر لنص
المادة  147 ،143من ىذا القانون ،ألن المادة
 143أعطت لممؤلف سمطة مطمقة في تقدير
ما إذا كان التعديل مشوىاً أو محرفاً لمصنفو،
كما أن المادة  147أعطت لممؤلف حقاً
استئثارياً في منع تحوير مصنفو ،عمى الرغم
من أن التحوير في مجال برامج الحاسب اآللي
قد يكون ضرورياً لزيادة فاعمية البرنامج.
وقد تناولت الحق في السحب من التداول،
ورأيت أنو ال يمكن التسميم بيذا الحق في مجال
برامج الحاسب اآللي ،ألن إعمالو قد يسبب
خسارات فادحة ،فقد أكد المشرع الفرنسي عمى
أن مؤلف برامج الحاسب اآللي ال يستطيع
سحبيا من التداول ،وىذا عمى عكس المشرع
البحريني والمشرع المصري حيث لم يتعرضا
لبيان الوضع بالنسبة لبرامج الحاسب اآللي فيما
يتعمق بالحق في السحب ،فقد وردت النصوص
عامة ،وبالتالي يكون لمؤلف برامج الحاسب
اآللي سحبيا من التداول إذا طرأت أسباب
جدية تقتضي ذلك.
لذلك رأيت ضرورة توفير الطمأنينة
لممستخدم بمراعاة الطبيعة الخاصة لبرامج
الحاسب اآللي ،وعدم سحبيا من التداول،
خاصة وأن استثناء برامج الحاسب اآللي من
الحق في السحب قد أصبح اتجاىاً عالمياً ،وأن
ىذا ال يقمل من شأن الحقوق األدبية ،فمراعاة
طبيعة البرامج تقتضى إعمال التوازن بين
حقوق المؤلف األدبية وحقوق العمبلء أو
المستخدمين.
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ومن خبلل كل ما سبق ،رأيت في ختام ىذه
الدراسة أنني قد توصمت إلى النتيجتين
اآلتيتين:
 -1المؤلف ىو الوحيد الذي يقرر الحق في
نشر مصنفو ،كما أن لو الحق في عدم معاودة
النشر وأن ذلك ال يعنى حرمان الحائز الشرعي
لبرنامج الحاسب اآللي من عمل نسخة تحسب ًا
لفقدان أو تمف النسخة األصمية من البرنامج
كما ورد في المادة  26من القانون البحريني
رقم  22لسنة .2006
 -2لقد قيد المشرع البحريني الحق األدبي في
االحترام في مجال برامج الحاسب اآللي،
لمراعاة طبيعة ىذه البرامج ،فالمستخدم لو القيام
بتعديل البرامج دون إذن المؤلف طالما أن ذلك
يحقق فاعمية البرنامج.
وقد رأيت اقتراح التوصيتين اآلتيتين:
 -1ضرورة التدخل التشريعي بإعادة صياغة
نص المادة الخامسة من القانون البحريني رقم
 22لسنة  ،2006وذلك بالنص عمى عدم تقييد
الحق في السحب بصفة عامة عمى توافر
أسباب جدية ،أو عمى إذن من القضاء ،ألن
ذلك فيو تقييد لمحرية الشخصية ،خاصة وأن
المشرع الفرنسي لم يقيد الحق في السحب عمى
إذن القضاء.
 -2ضرورة المجوء إلى تعديل تشريعى خاص
بالحق في السحب في مجال برامج الحاسب
اآللي ،وذلك بالنص عمى عدم جواز ممارسة
الحق في السحب في مجال برامج الحاسب ،إال
إذا كان استمرارىا في السوق يضر بسمعة
وشرف ومكانة مؤلفيا ،وذلك ألن ممارسة الحق
في السحب في مجال البرامج قد يسبب العديد
من االضطرابات وعدم االستقرار ،وعدم
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طمأنينة مستخدمي البرامج ،وتسبيب الخسائر
ليم.
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