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ملخ�س:
با�ضم  عرفت  اجلرمية  من  ومتقدمة  خمتلفة  اأمناط  بروز  اإلى  املعلوماتية  الثورة  اأدت 
للعقل  الو�سيط  مبثابة  تعد  الإلكرتوين  احلا�سب  برامج  اأن  وباعتبار  املعلوماتية،  اجلرمية 
الفرتا�سي امل�سيطر على احلياة يف هذا القطاع، لذا فقد بات الهتمام مبو�سوع الربامج 
باعتبارها ت�ستخل�س من املعلومات املخزنة اإلى نتائج، ول �سك اأن توفري احلماية الالزمة 
الأنظمة  �سياغة  جمال  يف  والعاملني  ال�رشيعة  فقهاء  من  الباحثني  اهتمام  مو�سع  لها 
من القانونيني على ال�سواء، خ�سو�ساً مع ت�ساعد وترية و�سكل اجلرمية بف�سل التقنيات 
مع  وبخا�سة  ومرادهم،  اجلناة  اأه��داف  حتقيق  لغايات  الت�سال  و�سبكات  املتقدمة 

ا�ستهداف تلك التقنيات احلديثة يف الدول العربية.
ونظراً ملا تتمتع به الربامج من خ�سو�سية تنفرد بها عن مثيالتها من العنا�رش التي تنتمي 
اإلى عنا�رش امللكية الفكرية ف�سال اأن حفظها داخل حرز احلا�سب الآيل يوجد اإ�سكالية يف اأن 
ال�ستيالء على املعلومات من تلك الربامج قد ي�سكل ا�ستيالء على ما هو متقوم باملال، واإن 
مت امل�سا�س بالربنامج ذاته مبا يوؤثر على فعاليته مبا يغرّي بناءه الذي قد �سممه املربمج، حيث 
اأن هذه الربامج حتتل مكانة هامة يف حتقيق التنمية القت�سادية والرفع من مكانة املجتمعات 
املمتلكة واملنتجة لهذا القطاع، وباعتبار اأن الدول العربية قد قطعت �سوطاً كبرياً يف ميدان 
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�سناعة الربجميات وان�سمامها اإلى العديد من التفاقات الدولية والإقليمية يف ميدان حماية 
احلقوق الفكرية، لذا فقد بات واجباً معرفة حدود احلماية اجلنائية لربامج احلا�سب مبوجب 
الأنظمة املقارنة ومدى هذه احلماية �سواء يف نظام اململكة العربية ال�سعودية، اأو يف الأنظمة 

العربية والعاملية، وارتباطها باجلوانب ال�رشعية.

مقدمة:
باملوازاة  تنامت  والتي  املعلوماتية«،  »النه�سة  �سميت  تطورات جديدة  العامل  �سهد 
مع التطور املتزايد يف ميدان تكنولوجيا الت�سال، حيث عدت كل واحدة منها تكئة 

لالأخرى يف ظل مرحلة مل تعد تعرف فيها احلدود ال�سيا�سية.
وكان الف�سل يف اأ�سا�سه يرجع اإلى احلا�سب الإلكرتوين الذي �سكل املحتوى الذي 
يرتجم فيه تلك الثورة املعلوماتية، والتي �ساهم فيه ب�سكل فعال تكنولوجيا الت�سال، 
حيث ميتاز احلا�سب بكونه جهاز اإعداد وحفظ معلومات ذا �رشعة عالية واإخراجها ب�سكل 
التخزينية  بقدرته  وميتاز  ح�سابية  منطقية  وظائف  وي��وؤدي  الربامج،  خالل  من  حمدد 
وال�سرتجاع وطرح احللول اإل اأن هذا الدور يغدو بال فائدة اإذا ما ف�سلنا بني احلا�سب 
والربنامج، حيث متثل الربامج الروح الباعثة )الو�سيط( على احلياة يف ج�سد احلا�سب 
الإلكرتوين، ولهذا كانت اللتفاتة دوما ت�سري بخطى ثابتة نحو القيمة احلقيقية التي متثلها 
الربامج يف ظل تلك التطورات املعلوماتية، والأثر احلقيقي الذي �ساهمت فيه يف نقلة 

احل�سارة وتغيري منط حياة ال�سعوب فيها.
احل�سارات  عرفته  تطور  اأي  �ساأن  ذلك  �ساأنه يف  املخاطر،  من  يخل  الواقع مل  هذا 
ب�ستى  الربامج  على  والتهجم  العبث  والقرا�سنة  املجرمون  حاول  حيث  ال�سابق،  يف 
الو�سائل وخمتلف ال�سبل، ال�سيء الذي طرح معه اإ�سكالية حماية الربامج من املخاطر 
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املحيطة واملمكن ا�ستحداثها بفعل اجلناة يف امل�ستقبل.
وكانت ق�سية احلماية اجلنائية للربامج تقت�سي احلاجة اإلى توفري حماية مالئمة ت�ساير 
الواقع وتتالءم واخل�سو�سية التي عرفتها هذه الربامج، وما يتعلق بالعتداء على اأيٍّ 
اعتداء على  ُيعدُّ  ما  اأو  بالأموال  الربامج  م من هذه  يقوَّ مبا  الأموال  اعتداء على  منها 
حقوق امللكية الأدبية، ومن هنا فاإن واقع احلماية اجلنائية لربامج احلا�سب الإلكرتوين يف 
الأنظمة املقارنة حتتاج اإلى تبيان اأوجه الق�سور يف هذه احلماية وذلك يف �سوء اجلرائم 

امل�ستحدثة يف هذا امليدان.

�أهمية �لبحث:

احلاجة  اأن  يعني  مما  والتوا�سل  بال�ستمرارية  يت�سف  اجلرمية  من  النوع  هذا  اإن 
التنظيمية ل�سن القوانني املالئمة يف ظل التوا�سل والتطور يف ميدان اجلرمية بات لزماً 
لإيجاد نظام قانوين قادر على تطوير نف�سه من تلقاء نف�سه وقادر على ا�ستيعاب كافة 
اأ�سكال ومظاهر العتداء على الربامج، �سواء ما تعلق بامل�سا�س مبنظومة الربامج ذاتها اأو 
برتتيب املعلومات بها مبا يوؤثر على النتائج اأو حتى تعطيل ا�ستخدامها باأية و�سيلة، ومن 
فاأي جمتمع  القت�سادية،  بالتنمية  املعلومات  تكنولوجيا  بني  ارتباطاً  هناك  اأن  املعلوم 
ي�سعى للتنمية بات حمكوما عليه بامتالك التكنولوجيا والعمل يف ظل معطيات العوملة 
القت�سادية التي ت�سكل فيها تكنولوجيا املعلومات والت�سال الركيزة الأ�سا�سية، كما اأن 
ال�ساعني لالإبداع ل ين�سجمون واإهمال حقوق املبدعني واملبتكرين، ولهذا كان واجباً 
على الأنظمة املعا�رشة اأن تعمل بجدية على �سّن الت�رشيع املالئم للحدِّ من ظاهرة اجلرمية 
املعلوماتية الواقعة على الربامج الإلكرتونية، حيث برز الت�ساوؤل من جهة حول اإمكانية 
حماية هذه الربامج مبوجب ن�سو�س وقوانني امللكية الفكرية فقط اأم اأن ذلك ين�سحب 



179
جملة الق�ضائية - العدد الثامن - حمرم  1435هـ

م تلك العتداءات من كافة اجلوانب، والقدرة التي ميكن  على اإفراد نظام خا�س يجرِّ
يف �سوئها اأن توفره هذه القوانني من ا�ستيعاب خمتلف اأ�سكال اجلرمية التي تقع على 

برامج احلا�سوب.
ومع التوجه العام ل�ستغالل هذه التقنيات يف اجلهات احلكومية واخلا�سة، وكذلك 
املعلومات  لتقنية  اأ�سبح  الإلكرتونية فقد  الإلكرتونية واحلكومة  التجارة  لنظام  التطبيق 
م�ستوي  مطردة على  ب�سورة  ينمو  كبرياً  �سوقاً  وتدريب وخدمات  وبرامج  اأجهزة  من 

العامل.
اإلى وقت مبكر،  اأو برامج احلا�سب  ويعود تاريخ العتداء على تقنية املعلومات 
اأخذت  وقد  املن�ساأة  داخل  العاملني  ِقبل  من  تتم  العتداءات  معظم  كانت  حيث 
العتداءات ترتك اآثاراً كبرية مادية ومعنوية يف الآونة الأخرية، وبينما كان ال�ستخدام 
ال�سائد لتقنية املعلومات يف املا�سي مقت�رشاً على ما يتعلق بحفظ وتبادل املعلومات 
فقد حتول يف الآونة الأخرية لي�سبح و�سيلة ملزاولة الأعمال التجارية، وعقود التاأمني، 
وال�سمان، وغري ذلك، كما اأ�سبحت احلاجة امللحة لوجود نظام يحمى هذه القاعدة 
على  �رشعي  خالف  يوجد  ل  اأنه  وبخا�سة  العتداءات،  هذه  من  ال�سخمة  البيانية 
اأو  لها  بالتعر�س  �سواء  احلا�سب  برامج  على  العتداء  وع��دم  حمايتها،  وج��وب 
ال�ستيالء عليها، اأو بالتاأثري على نتائجها وعملها بحيث تخرج هذه الربامج نتائج غري 
م ول يجوز ملا فيه من العتداء على الغري، وملا فيه  �سحيحة ومنطقية واأن ذلك حمرَّ
من ال�رشر الذي جاءت ال�رشيعة الإ�سالمية بتحرميه والنهي عنه، قال النبي �سلى اهلل 
م عليكم دماءكم واأموالكم كحرمة يومكم هذا، يف بلدكم  عليه و�سلم: )اإن اهلل حرَّ
ا�سهد()))، ول �سك  اللهم  قالوا: نعم، قال:  األ هل بلغت؟  هذا، يف �سهركم هذا، 

�سحيح �لبخاري برقم ))440).  (((
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اإل  عليه)))،  والعتداء  اإتالفه  يجوز  ل  معنوي حمرتم  مال  واملعلومات  الربامج  اأن 
الكفر  على  ومعلومات حتتوي  برامج  بكونها  الإ�سالمية  لل�رشيعة  كانت خمالفة  اإذا 
وال�سالل والبدع فهذه يجب اإتالفها وحموها)3) ولذلك قال ابن القيم)4) رحمه اهلل: 
امل�ستملة  الكتب  هذه  اإن  واإتالفها...  امل�سلة  الكتب  �سمان يف حتريق  ل  )وكذلك 
على الكذب والبدعة يجب اإتالفها واإعدامها وهي اأولى بذلك من اإتالف اآلت اللهو 
واملعازف، واإتالف اآنية اخلمر، فاإن �رشرها اأعظم من �رشر هذه، ول �سمان فيها كما 

ل �سمان يف ك�رش اأواين اخلمر و�سق زقاقها())).
منهجية وخطة �لبحث:

اتبعت املنهج ال�ستقرائي التحليلي، ومن خالل ن�سو�س قوانني اجلرائم الواقعة 
على الأموال وتوظيف الظواهر املختلفة يف حميطها القانوين اأنها ل تزال بحاجة 
مفهوم هذه  بتحديد  وذلك  الآيل،  احلا�سب  الواقعة على  اجلرائم  ماهية  بيان  اإلى 
احلماية  اأن  اعتبار  على  متهيدي(،  )ف�سل  اجلرمية  حمل  الربامج  ومفهوم  اجلرمية 

)))  ذهب كثري من �لقو�نني �لو�سعية يف بع�ص �لدول �لعربية �إلى جترمي �لإتالف للمال �ملادي، ومل تن�ص تلك �لقو�نني 
�إلى �سرورة وجود  �لإلكرتونية  �لكتاب يف �جلر�ئم  يتنادى كثري من  ولذلك  �ملعنوي،  للمال  �لإتالف  على جترمي 
�لإتالف  �ملعنوي. )�نظر:  �ملعلوماتي  للمال  و�إلى �حلماية �جلنائية  �ملعنوي،  للمال  �لإتالف  ن�ص قانوين لتجرمي 
�لعمدي لرب�مج وبيانات �حلا�سب �لآيل، دكتورة/ هدى حامد ق�سقو�ص، �ص9، و�حلماية �جلنائية للبيانات �ملعاجلة 
�إلكرتونيًا، دكتور/ علي عبد�لقادر �لقهوجي، �ص)3). على �أن �لأ�سر�ر �لنا�سئة عن تدمري �لرب�مج و�لبيانات تفوق 
تلك �لأ�سر�ر �لنا�سئة عن �إتالف �ملعد�ت �ملادية �خلا�سة بنظم �ملعلومات مثل جهاز �حلا�سب �لآيل وملحقاته، 
�أمكن  �ل�سبكة، حيث  �ملعلومات على  بث  تقنيات  ��ستخد�م  �لتو�سع يف  �لأول:  �أمرين:  �إلى  و�ل�سبب يف ذلك مرده 
بو��سطتها ربط عدد غري حمدود من �حلا�سبات �لآلية بع�سها ببع�ص على م�ستوى �لعامل.�لثاين: ظهور كيانات 
العامل.  للمعلومات يف  بنوك  �شورة  والتي ظهرت يف  املعلوماتية،  والبيانات  الربامج  تتمثل يف  اقت�شادية جديدة 

)�نظر: �لنظام �لقانوين حلماية �لتجارة �لإلكرتونية، د. عبد�لفتاح بيومي حجازي، )/63)).
)3)  �نظر: حا�سية عمرية على �سرح منهاج �لطالبني )/))).

)4)  �بن قيم �جلوزية ))69 ه� - ))7 ه� / )9))م - 349)م) من علماء �لدين �لإ�سالمي يف �لقرن �لثامن 
�لهجري و�ساحب �ملوؤلفات �لعديدة، عا�ص يف دم�سق ودر�ص على يد �بن تيمية �لدم�سقي ولزمه قر�بة 6) 

عاما وتاأثر به. و�سجن يف قلعة دم�سق يف �أيام �سجن �بن تيمية وخرج بعد �أن تويف �سيخه عام ))7 ه�.
)))  �نظر: �لطرق �حلكمية �ص33).
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الفكرية، والتي  امللكية  اجلنائية لربامج احلا�سب الآيل موجودة يف نطاق ن�سو�س 
الأول(،  )الف�سل  الآيل  احلا�سب  لربامج  اجلنائية  احلماية  توفري  اأجل  من  و�سعت 
وكذلك الأمر بالن�سبة للحماية اجلنائية لربامج احلا�سب الآيل �سمن نطاق ن�سو�س 

جرائم الأموال )الف�سل الثاين(.

الف�شل التمهيدي: 
ماهية اجلرائم الواقعة على برامج احلا�شب الآيل

اهلل  زجر  �رشعية،  )حمظورات  باأنها:  اجلرائم   (6( امل��اورديُّ العالمة  ف  عرَّ وقدميًا 
لي�سمل  �ساحلاً  التو�سيف  هذا  زال  ما  اليوم  وحتى  تعزير()7).  اأو  بحّد  عنها  تعالى 
حمظورات،  ت�ستهدف  اأفعال  يف  لأنها  الإنرتنت،  جرائم  اأو  الآيل  احلا�سب  جرائم 

ولكن ِوْفق اأ�ساليب جديدة))).
القانوين  الأمن��وذج  اإل��ى  للو�سول  الآيل  احلا�سب  برامج  ملاهية  و�سنعر�س 
لتحديد اجلرائم الواقعة على احلا�سب الآيل لذا فاإنه ل بد من التعريف بربنامج 
احلا�سب الآيل )املبحث الأول(، ثم حتديد الطبيعة القانونية للربامج املعلوماتية 

)املبحث الثاين(.

ة �ل�سافعيَّة )ت�: 0)4ه�) )6)  من علماء �مل�سلمني من �أئمَّ
�لأحكام   .(66/(( �لو�سعي  بالقانون  مقارنًا  �لإ�سالمي  �جلنائي  �لت�سريع  ع��ودة،  �لقادر  عبد  �نظر:    (7(

�ل�سلطانية )�ص))3).
�سابق  م�سدر  �لإنرتنت،  �سبكة  على  �لإجر�مية  �لظاهرة  در��سة  �ل�سهري،  عبد�هلل  بن  فايز  د.  �نظر:    (((
�ل�سارقة  �لإنرتنت - در��سة مقارنة، جملة جامعة  �أبو عيد، جر�ئم  )���ص3)))، و�نظر: د. عارف خليل 

للعلوم �ل�سرعية و�لقانونية، �ملجلد ) �لعدد 3 )�ص))).
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املبحث الأول: 
التعريف بربنامج احلا�شب الآيل

ورد يف النظام ال�سعودي ملكافحة اجلرائم املعلوماتية ال�سادر بقرار جمل�س الوزراء 
الأوامر،  الآيل هي جمموعة من  احلا�سب  برامج  اأن  بتاريخ 1428/3/7ه���  رقم 79 
اأو  الآيل،  احلا�سب  يف  ت�سغيلها  حني  اأوتطبيقات  توجيهات  تت�سمن  التي  والبيانات 

�سبكات احلا�سب الآيل، وتقوم باأداء الوظيفة املطلوبة.
وتندرج برامج احلا�سوب )Program()9) حتت املو�سوع املتعلق بحماية امل�سنفات 

احلديثة، حيث ورد لها العديد من التعريفات القانونية.
يرى  كما  فهي  ال�سعوبة،  بالغ  اأمراً  يعد  لها  جامع  مانع  تعريف  و�سع  اأن  والواقع 
البع�س باأنها تقاوم التعريف وذلك بالنظر اإلى تطور م�سمونها ونطاق التجرمي فيها)0))، 
ومع ذلك فاإن و�سع تعريف ن�سبي للربامج يتم من خالله التعرف عليها اأمراً ل مفر منه، 
ال�سيء الذي ي�ستلزم معه التعرف على بع�س هذه املفاهيم التي اأعطيت للربامج من 

طرف بع�س القانونيني والأنظمة.
واته جانب من الفقه اإلى تعريفه باأنه »تعليمات مكتوبة بلغة ما، موجهة اإلى جهاز 

تقني معقد ي�سمى احلا�سب الآيل، لغر�س الو�سول اإلى نتيجة معينة«)))).

 Programme 9)  �لو�قع �أن هذه �لكلمة وردت يف بع�ص �ملعاجم �ل�سادرة يف بريطانيا بلفظ خمتلف �إذ كتبت(
 Christopher :إل �أن �للفظ �لأ�سح هو ذلك �لذي كتب باللغة �لالتينية ر�جع� ،Oxford Dictionary :يف
 Maxwell، London، 1985،P.13. Sweet & computer  J. Millard، Legal Protection Of

Programs and Dat
�لطبعة  �لعربية،  �لنه�سة  د�ر  �لعقوبات،  قانون  و�نعكا�سها على  �ملعلومات  ثورة  �ل�سو�:  �سامي  د. حممد    ((0(

�لثانية، �لقاهرة )99)، �ص) وما بعدها.
للطباعة  �لثقافة  د�ر  �لإلكرتوين،  �حلا�سب  لرب�مج  �لقانونية  �حلماية  لطفي،  حممود  ح�سام  حممد  د.    ((((

و�لن�سر، �لقاهرة 7)9)، �ص7.
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نقلها  بعد  ت�سمح  التي  التعليمات  من  باأنها »جمموعة  يقول  لها  اآخر  تعريف  وورد 
على دعامة، ت�ستطيع الآلة بيان اأو اأداء اأو اإجناز وظيفة اأو مهمة اأو نتيجة معينة، بوا�سطة 

.(((()Information processing(« اآلة معاجلة املعلومات
كما يرى جانب اآخر اأن برنامج احلا�سب ميثل »جمموعة من التعليمات التي توجه 

احلا�سب وتراقب عملياته كي ينفذ مهاماً معينة مرغوبة«)3)).
والواقع اأن هذا التعريف ل يختلف عن التعريفات ال�سابقة واإمنا ي�سكل واحدة من 
مدرجة  مادية  دعامة  باعتباره  الآيل  احلا�سب  برنامج  ببنية  تاأثرت  التي  التعريفات  بني 
فيها الأفكار التي انطوت على اإبداع يف ميدان ما اأراد من خاللها مبدعها توجيه عمل 

احلا�سب الآيل لأداء وظيفة معينة)4)).
ل�:  كمرادف   )logiciel( لكلمة  مفهوم  و�سع  اإب��ان  املعلوماتية  جلنة  عملت  وقد 
)Programme( على حتديد مفهوم الربنامج وذلك مبوجب قرار �سدر يف 12 يناير 
بت�سغيل  املتعلقة  والقواعد  والعمليات  الربامج  »جمموعة  باأنها  عّرفتها  حيث   ،1974

جمموعة من الآلت املجمعة«)))).
ورغم اأنه لي�س هناك تعريف دقيق لربنامج احلا�سوب، اإل اأن معظم التعريفات تتفق على 
الذي  التعريف  ولعل يف  الإلكرتوين،  للحا�سب  بالن�سبة  الربنامج  ميثله  الذي  الدور  طبيعة 
باأنه  الربنامج  الفكرية خري دليل على ذلك، حيث عّرفت  للملكية  العاملية  املنظمة  به  جاءت 
»جمموعة من التعليمات التي ت�سمح - بعد نقلها على دعامة مقروءة من قبل الآلة- بيان اأو 

))))  د. نو�ف كنعان: �لنماذج �ملعا�سرة حلقوق �ملوؤلف وو�سائل حمايتها، مكتبة د�ر �لثقافة، عمان، �لطبعة 
�لأولى، �لإ�سد�ر �لر�بع 004) م، �ص40).

Trevor Black، Intellectual Property in Industry، Betterworths 1989.P.194  ((3(
)4))  و�لو�قع �أن كل نوع من �لرب�مج يوؤدي وظيفة معينة �سو�ء تعلق �لأمر برب�مج �مل�سدر �أو �لتطبيقات، �إل �أن 
جل هذه الربامج ت�شرتك يف حمتواها باعتبارها تعليمات توؤدي وظائف منطقية توجه من خاللها احلا�شب 

Trevor Black، Intellectual Property in Industry، Pre – so - p. 195 :لآيل�
 Frèdèrique Toubol، le Logiciel Analyse Juridique، Paris، FEDUCI- L.G.D.J،   ((((

.1986،P.12
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اأداء اأو اإجناز وظيفة اأو مهمة اأو نتيجة معينة عن طريق اآلة قادرة على معاجلة املعلومات)6)).
بدوره املنظم يف قانون حماية امللكية الفكرية امل�رشي رقم 82 وقرار رئي�س جمل�س 
الوزراء رقم 497 ل�سنة 2005 قام باإ�سدار الالئحة التنفيذية للكتاب الثالث من قانون 
حماية حقوق امللكية الفكرية ال�سادر بالقانون رقم 82 ل�سنة 2002 املادة الأويل الفقرات 
)ز( احلا�سب الآيل: اجلهاز الإلكرتوين القادر على تخزين ومعاجلة وحتليل وا�سرتجاع 
اإلكرتونية.)ح( برنامج احلا�سب الآيل: جمموعة الأوامر  البيانات واملعلومات بطريقة 
والتعليمات املعرب عنها باأية لغة اأو رمز اأو اإ�سارة، والتي تتخذ اأي �سكل من الأ�سكال، 
اأو حتقيق  اأو غري مبا�رش يف حا�سب اآيل لأداء وظيفة  وميكن ا�ستخدامها بطر يق مبا�رش 
نتيجة، �سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات يف �سكلها الأ�سلي اأو يف اأي �سكل اآخر 

تظهر فيه.
وهو نف�س ما قرره امل�رشع الأردين، حيث اأورد ن�ساً يف قانون حماية حق املوؤلف 
ال�سادر عام 2002 فيما يتعلق بربامج احلا�سوب، املادة )3/ب/8( »امل�سنفات التي 
التي يكون مظهر  تتمتع بحماية حق املوؤلف... ب: - ت�سمل هذه احلماية امل�سنفات 
برامج   -8 خا�س....  وبوجه  احلركة  اأو  الر�سم  اأو  ال�سوت  اأو  الكتابة  عنها  التعبري 

احلا�سوب �سواء كانت بلغة امل�سدر اأو بلغة الآلة«)7)).

)6))  معجم م�سطلحات حق �ملوؤلف و�حلقوق �ملجاورة، �ملنظمة �لعاملية للملكية �لفكرية، جنيف، 0)9)، �ص4).
فهو  �لآلة  لغة  �أما  �لربنامج)،  حماية  )�أي  �لربنامج  �أنتج  �لذي  �ل�سخ�ص  حقوق  هو  �مل�سدر  بلغة  يق�سد    ((7(
حماية جهاز �حلا�سب �لآيل كاخرت�ع: يو�سف �أحمد �لنو�فلة، �حلماية �لقانونية حلق �ملوؤلف، مرجع �سابق، 
على  �لأمريكي  �ملقنن  �أدخله  �لذي  �لتعريف  ح�سبما جاء يف  �حلا�سب  برنامج  �أن  �ملقابل جند  ويف  �ص3). 
�لق�س�م ))0)) من قانون حق �ملوؤلف )�ملعروف بالرمز u.s.c.) �ل�سادر يف 9) �أكتوبر 976)؛ هو »جمموعة 
من �لتعليمات و�لأو�مر �لتي يكن ��ستعمالها ب�سكل مبا�سر �أو غري مبا�سر يف �حلا�سب للح�سول على نتائج 
معينة« ويف �لتعديل �لذي �أدخله �مل�سرع �لياباين عام ))9) على �ملادة 0)/)، و�ملادة �لثانية من قانون حق 
�ملوؤلف رقم )4 ل�سنة 970)، عرف برنامج �حلا�سب باأنه« جمموعة من �لتعليمات من �ساأنها جعل �حلا�سب 
)�لذي يعني �آلة كهربائية قادرة على معاجلة �ملعلومات) يوؤدي وظيفة معينة: د.ه�سام حممد فريد ر�ستم: 

قانون العقوبات وخماطر تقنية املعلومات، مكتبة الآلت احلديثة باأ�شيوط، الطبعة الأولى 994)، �ص66.
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اأما عن ما ي�سمى الربجمية )الربجميات اأو الرباجميات( م�سطلح �سمويل ي�ستخدم 
لو�سف جميع الربامج املرفقة باحلا�سبات وجميع الوثائق اخلا�سة بتطوير وت�سميم هذه 
الربامج، ويف حالت معينة ي�ستخدم امل�سطلح لو�سف الربامج املكتوبة فقط لبع�س 
من  ملجموعة  عام  م�سطلح  باأنه  اأي�ساً  تعريفه  وميكن  بامل�ستخدم،  اخلا�سة  التطبيقات 
اليعازات التي ت�سيطر على احلا�سوب اأو على �سبكات الت�سالت. اأما الربنامج فهو 
جمموعة من اليعازات التي توجه احلا�سوب لإجناز واجبات حمددة ويقدم اأو ينتج نتائج 
حمددة))))، اإن الربنامج بالن�سبة للحا�سوب مبثابة الروح من اجل�سد، لأن ال�ستخدامات 
املبتكرة واملتميزة لهذا اجلهاز يف �ستى جمالت احلياة، ل ترجع اإلى عبقرية ذاتية لهذه 
الآلة، واإمنا ترجع اإلى عبقرية الربنامج، الذي ي�سعه املتخ�س�س يف هذا املجال، فيجعل 
جهاز احلا�ضوب قادراً على حتقيق ما يناط به من اأعمال اأو مبتكرات، فالربنامج هو مبثابة 
باأنها: تعليمات مكتوبة بلغة  الراأ�س يف احلا�سوب)9))، وميكن تعريف برامج احلا�سوب 
ما، موجهة اإلى تقني متطور ومتعدد ال�ستخدامات، بغر�س الو�سول اإلى نتيجة حمددة 

اأو ا�ستخال�س معلومة معينة)0)).
ونرى اأن يتم اإ�سافة باأي طريقة لأن هناك من الربجميات احلديثة ما ميكن اأن تعمل 

عن طريق الأ�سعة حتت احلمراء، واأن تكون الإ�سافة اللغوية باأي و�سيلة اأو طريق.
ثانيـًا: تطور �لربجميات:

يف  املن�رشمة  العقود  خالل  نف�سها  احلا�سبات  بتطور  ارتبط  الربجميات  تطور  اإن 
العقود املا�سية، حيث تطورت مكونات احلا�سبات اإلى اأحجام �سغرية وكلفة قليلة قادرة 
ا�ستخدام  انتقلت تكنولوجيا احلا�سبات من  اأنظمة حا�سبات معقدة، لقد  على ت�سغيل 

.James A. Senn، Information Technology in Business، Prentice Hall.، 1995، p 60  ((((
 Roger Pressman، Software Engineering، A practitioner Approach، 4th ed، Mc-Hill،  ((9(

.(1998، pp )15-16
)0))  د. م�سطفى حممد عرجاوي، �ملرجع �ل�سابق، �ص )367-)36).
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ال�سمامات املفرغة من الهواء اإلى اأجهزة مايكرو اإلكرتونية، وال�سكل اأعاله ميثل تطور 
الربجميات خالل العقود املا�سية، وهي على النحو التايل:

No-online system :1. اأنظمة حزمة
اأ . انت�سار حمدود للحا�سبات.

ب . برجميات ب�سيطة.
On-line system :2. اأنظمة اآنية

 اأ. اأكرث من م�ستفيد ي�ستخدم احلا�سوب.
Database system :ب. ظهور قواعد البيانات 

 ج. برجميات تارية )اأنظمة امل�سارف، امل�ست�سفيات(.
Distributed system :3. اأنظمة موزعة

AI اأ. اأنظمة ذكية 
 ب. اأجهزة �سغرية.

 ج. انت�سار ال�ستخدام.
4. يف هذا العقد الرابع ح�سل تطور وا�سع يف املجالت التالية:

 اأ. ا�ستخدام الأنظمة اخلبرية )Expert System( وتطوير الأنظمة الذكية.
.)Object-Oriented Technologies( ب. التقنيات الكيانية اأو ال�سيئية 

.)Parallel Computing( ج. املعاجلة املتوازية 
 د. تاأثري يف املوازنات ال�سيا�سية وال�سناعية يف العامل.

ثالثـًا: مر�حل �إعد�د �لربنامج

يبدو من خالل ا�ستعرا�س مراحل اإعداد برامج احلا�سوب لتقوم باأداء املهام املكلفة 
بها، اأنها متر بعدة خطوات متتالية للو�سول اإلى الربنامج املطلوب وعلى النحو التايل:
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امل�ستخدم،  امل�سكلة هي م�سوؤولية  اأو و�سف  امل�سكلة  اإن حتديد  امل�سكلة.  1. حتديد 
فاإذا كان امل�ستخدم لي�س هو ال�سخ�س القائم بالتحليل )حتليل امل�سكلة( عندئذ 
اأو تب�سيط  يجب تدوين امل�سكلة بالتعاون مع املحلل وهو اخت�سا�سي موؤهل، 

اإجراءات معينة يف جهة معينة.
اعتبارات  يت�سمن  الربنامج  وت�سميم  امل�سكلة  اإن حتليل  والت�سميم.  امل�سكلة  2. حتليل 
غاية يف الدقة لإيجاد اأف�سل املقرتحات لو�سع امل�سكل يف احلا�سبة ومن ثم ت�سميم 
النهائية  والنتيجة  الربنامج،  منه  يتاألف  التي  البيانات  وتركيب  املعاجلة  خطوات 
اأن تكون على �سكل خمطط ان�سيابي )Flow chart( يو�سح  لت�سميم الربنامج 
خطوات املعاجلة مع بع�س الوثائق التف�سيلية الدقيقة ل�رشح املعلومات والبيانات.

3. و�سع بيانات الفح�س. قبل كتابة الربنامج يجب فح�س ومتحي�س البيانات املعقدة 
ب�سورة م�سبقة، وهذه ميكن ت�سورها  املحددة  اأو  املعروفة  الظروف  حتت كافة 
اآنياً، وهي �سهلة للغاية وعلى الأخ�س عندما يحتاج الربنامج اإلى عدة عبارات 
م�رشوطة )If statement(، اإن اللتزام بفح�س الربنامج على �سكل مقاطع اأو 

)وحدات( �سيك�سف الأخطاء.
الربجميات  كافة  اليوم  تكتب   .)Source Program( الأ�سلي الربنامج  كتابة   اأ. 
باللغات العليا )High Level Language( مثل كوبول))))، الكول))))، فورتران)3))، 

لالأغر��ص  �سممت  حا�سبة  لغة   Common Business Oriented Language )COBOL( كوبول    ((((
�لتجارية. خالد �ساري �لطائي وعبد �لرحمن حامد �حل�سيني، مرجع �سابق �ص37.

و��سمها  �لعلمية  لالأغر��ص  ت�ستخدم  عاملية  لغة  هي   ALGOrithmic Language )ALGOL( �لكول    ((((
ر�جع  �حلا�سبة.  بر�مج  خو�رزميات  عن  للتعبري  �لبدء  يف  ��ستخدمت  وقد  �خلو�رزمية  لغة  من  مقتب�ص 

.F G Pagan، »A Practical Guide to Algol 68، Wiley،1976 ،مل�سدر�
)3))  ورتر�ن Fortran( Formula Translation) هي و�حدة من لغات �حلا�سبة �لقدية و�لتي �سممت من 

قبل �سركة IBM للتطبيقات �لعلمية و�لهند�سية.
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انكليزية  وكلمات  عبارات  ت�ستخدم  جميعها  اللغات  وهذه  وغريها   ((((C++،C((4(

بوا�سطة  بالكتابة  قورنت  اإذا  اللغات  بهذه  الكتابة  املتوخاة من  العامة  والفائدة  ب�سيطة، 
اأي  فاإن  وثانياً  والفح�س،  والقراءة  الكتابة  كثرياً يف  اأ�سهل  اأوًل  الثنائية هي  املجفرات 

اأخطاء ترتكب ميكن ك�سفها وت�سحيحه ب�سهولة.
الن�سخة  و�سع  يجب  النتائج  واإعداد  الأ�سلي  الربنامج  ت�سغيل  قبل  الرتجمة،   ب. 
.)Object Program( املرتجمة للربنامج بالنظام الثنائي للحا�سبة اأو الربنامج الهدف

هو  فعالياته  واآخر  الرئي�سي  بواجبه  يقوم  املرتجم  الربنامج  والتحميل،  الربط   ج. 
الروتينية  الأعمال  لتنظيم  يعمل  الذي  اآخر  برنامج  وا�ستدعاء  املحذوفة  فقراته  اإطالق 

املو�سوعة من قبل الربنامج الأ�سلي.
 د. عمل الربنامج الهدف، اإن معلومات الفح�س الداخلة للربنامج املكتوب، حمملة 
البيانات،  يقراأ  املكتوب  الربنامج  الربنامج،  لت�سغيل  بداأت  املربمج  واأوامر  احلا�سبة  يف 
يولد النتائج وي�ستمر يف العمل حتى حدوث خطاأ، عندها ميكن اأن يتوقف، حيث تعاد 
النتائج اإلى املربمج الذي �سبق اأن فح�س الربنامج، فاإذا كانت النتائج غري �سحيحة قام 

املربمج بتعديل الربنامج الأ�سلي ويعيده ثانية حتى ي�سبح مطابقاً للمتطلبات.
على  يت�سمن  اأن  ويجب  الربنامج  توثيق  اإكمال  هي  الأخرية  املرحلة  التوثيق،   ه�. 
املعلومات  وتفا�سيل  وموا�سفات  الن�سيابي،  واملخطط  امل�ساكل  و�رشح  و�سف  الأقل 
C هي لغة برجمة لالأغر��ص �لعامة، حتتوي تعليماتها على ��سطالحات ت�سبه �لتعبري�ت �جلربية،  )4))  لغة 
�سمات  على  حتتوي  كما   if،else،for،do،while مثل:  �إنكليزية،   keywords رئي�سية  بكلمات  مدعمة 
بايرون �ص.جوتفريد، »�لربجمة  لها بال�ستخد�م على م�ستوى منخف�ص: ر�جع �مل�سدر،  �إ�سافية، ت�سمح 

بلغة C«، �لد�ر �لدولية للن�سر و�لتوزيع، �لقاهرة-م�سر، �ص34، 993).
�ملقومات  �للغة  هذه  تدعم   ،‘C with classes‘ هو  �ل�سم  �أ�سل  و  )�سيئية)،  كيانيه  برجمة  ++Cلغة    ((((
 Data( �لبيانات  و�إخفاء   ،(Encapsulation( �لكب�سلة  �أو  �لتغليف  وه��ي:  �لكيانية  للربجمة  �لأربعة 
 E �مل�سدر،  ر�جع   ،(Polyomorphism( �ل�سكلية  و�لتعددية   ،(Inheritance( و�لور�ثة   (Hidden
 Balagurusamy، »Object-Oriented Programming With C++«، Tata McGraw-Hill

.،Publishing Company Limited، 1995، p15
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وتعليمات الت�سغيل ومالحظات خا�سة بالربنامج)6)).
 و. وبا�ستعرا�س خمت�رش ملراحل تطوير الربجميات مع بيان لدور هند�سة الربجميات 
يف اتباع اأ�سلوب الهند�سة التقليدية )كهرباء، بناء، ميكانيك، نفط،...( الذي ميتلك 
املراحل  البناء،  مهمة  يف  ريا�سية  و�سيغاً  ومعدات  اأدوات  الهند�سي  الأ�سلوب  هذا 
 ،)Definition( التعريف  الربجميات)7))،   )process( عملية  ت�سف  التي  العامة 
التطوير )Development(، وال�سيانة )Maintenance(، والتي تطبق على جميع 
فهناك   ،)Model( للنموذج  املنا�سب  الختيار  يف  هي  امل�سكلة  ولكن  الربجميات، 
ب�سكل خمت�رش  والتي ميكن ذكرها   )Paradigms( النماذج اأو  الأمثلة  جمموعة من 

وهي:
 Classical life-cycle or Waterfall or Linear( التقليدية  احلياة  دورة   ز. 

.)sequential Model

 ح. درا�سة اجلدوى )Feasibility study(: اإن الهدف لهذه املرحلة هو اإنتاج وثيقة 
امل�سكلة،  تعريف  وتت�سمن:  املقرتح  للتطبيق  واملنفعة  الكلفة  تقييم  درا�سة اجلدوى يف 
النظام  ت�سليم  وتواريخ  والتكلفة،  والحتياجات،  املتوقعة،  ومنافعها  البديلة  احللول 

لكل حل مقرتح.
 Requirements Analysis and( وامل��وا���ض��ف��ات  املتطلبات  حتليل   ط. 
النظام  متطلبات  وتوثيق  تعريف  هو  املرحلة  هذه  من  الغر�س   :)Specification

املوا�سفات  لغر�س و�سع   developer، customer قبل  من  ذلك  ويتم  دقيق  ب�سكل 
للمتطلبات.

 H Deitel ، »Introduction to computer programming with the BASIC language«،   ((6(
.Prentice-Hall 1977.P13

.Roger Pressman، OP.Cit.، ،p p )29-42 (  ((7(
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 ي. موا�سفات الت�سميم )Design Specification(: بعد توثيق مرحلة املتطلبات 
تبداأ مرحلة الت�سميم والتي تنق�سم اإلى: الت�سميم امل�ستوي العايل، واملف�سل.

 ك. كتابة الربامج وفح�س الرتاكيب )Coding and Modules Testing(: كل 
خوارزمية من اخلوارزميات)))) تكتب بلغة برجمية مثل )PASCAL، C((9ويتم فح�س 
املثبتة  املوا�سفات  اأن  على  التعرف  لغر�س  تركيب  لكل  م�ستقل  ب�سكل  الربامج  هذه 

لذلك الرتكيب هي متحققة.
:)Integration and System Testing( ل. التجميع وفح�س النظام 

يف هذه املرحلة يتم فح�س متكامل للرتاكيب )الربامج( املختلفة لغر�س التاأكد من 
ترابط النظام املطلوب )على �سبيل املثال هنالك معطيات من تركيب )برنامج( تكون 

مدخالت يف برنامج اآخر(.
د. ت�سليم النظام وال�سيانة )Delivery and Maintenance(: بعد ت�سليم النظام 

تبداأ عملية ال�سيانة اإن وجدت )ت�سحيحه، مالءمتة اأو تكييفه، اإ�سافة وتغيري(.
اإن النموذج اأعاله اتبع من نهاية ال�ستينات وتبني لحقا باأنة غري مالئم لتطوير فئات 
فيها متغريات  الفئات معقدة ب�سكل كبري  اإن هذه  اأنظمة الربجميات، حيث  معينة من 
النموذج غري  الب�سيط، كذلك هذا  الأ�سلوب  با�ستخدام هذا  تنفيذها  ي�سعب  عديدة 

))))  �خلو�رزميات: �لعنا�سر و�لرموز �لريا�سية �لتي يتكون منها بناء �لربنامج وهي كالأفكار و�حلقائق �لعلمية 
لي�ست حمل حماية لأنها لي�ست مو�سعا لال�ستئثار )مادة 9/) من �تفاقية ترب�ص) لكنها متى ما نظمت على 
�سكل �أو�مر �بتكارية لتحقيق غر�ص معني �أ�سبحنا �أمام برنامج، وهو بهذ� �لو�سف �إن توفرت له عنا�سر 
�جلدة و�لبتكار و�لأ�سالة حمل للحماية �سانه �سان �أي من م�سنفات �مللكية �لفكرية �لأدبية �لأخرى. ر�جع 

.www.mowhopon.net ،مل�سدر: �مللكية �لفكرية �لرقمية�
�أنها لغة مرتفعة �مل�ستوى. وقد ��ستخل�ست هذه  PASCAL هي لغة ت�ستخدم يف �لأغر��ص �لعامة، كما    ((9(
�للغة من لغة Algol-60. وتعد تعليمات لغة �لب�سكال بطريقة ت�سبه �لتعبري�ت �جلربية، م�ستخدمة بع�ص 
كلمات �للغة �لإجنليزية �لتالية: BEGN،END،IF،… وبهذ� �ل�سكل فاإن لغة �لب�سكال ت�سبه �لعديد من 
�للغات ذ�ت �مل�ستوى �ملرتفع: ر�جع �مل�سدر، بايرون �ص.جوتفريد، �لربجمة بلغة �لبا�سكال، �لد�ر �لدولية 

للن�سر و�لتوزيع، �لقاهرة-م�سر، �ص4)، )99).
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لكل  متنوعة  اأخرى  مناذج  ظهرت  لهذا  ناق�سة،  مبتطلبات  برجميات  تطوير  يف  �سالح 
الريادي،  )النموذج  منها:  التطبيق  وطبيعة  امل�ستفيد  حاجة  مع  تتنا�سب  تقنيات  منها 
التزايدي، منوذج تطوير  النموذج  قابلة لإعادة ال�ستخدام،  تميع نظام من مكونات 

التطبيقات ال�رشيع )RAD(... اإلخ(.
هذه اخلطوات املتتابعة، اأو ال�سور املر�سودة على النحو ال�سالف الإ�سارة اإليه، تعمل 
امل�ستعمل ال�ستفادة منها، وميكن  التي يريد  باملهام  اآلت احلا�سوب  قيام  متكاتفة على 
اأن يطلق عليها ا�سم الربجميات )Software( اأو برامج احلا�سوب، اإن عمل احلا�سبة ل 
يقت�رش على كتابة الربنامج ومن ترجمته اإلى لغة الآلة فهناك برامج خا�سة ملراقبة اإدخال 
واإخراج البيانات، وبرامج للتحكم يف تنفيذ الربامج وبرامج خا�سة للتحكم مبختلف 
جمموعتني  اإل��ى  الربجميات  تق�سيم  وميكن  عامة  ب�سورة  الأخ��رى،  املادية  الأج��زاء 

رئي�سيتني:
النظام جمموعة  يق�سد بربجميات   :)System Software( النظام 1. برجميات 
الآلة ولغات  لغة  ا�ستخدامها وت�سمل  ت�سغيل احلا�سبة وت�سهل  ت�ساعد يف  التي  الربامج 

الربجمة العليا وبرامج الرتجمة ونظام الت�سغيل)30).
فاإنها  التطبيقية،  الربامج   :)Application Software( التطبيقية  الربجميات   .2
تقوم بجعل النظام الآيل للحا�سوب يعمل ل�ستخراج نتائج معينة، يرمي اإليها م�ستخدم 
اأو  كالق�سايا  املعلومات  ا�ستخراج  مثل  عمله،  يف  منها  ال�ستفادة  بهدف  احلا�سوب، 
التطبيق املو�سوعي  القيام بطباعة هذه املعلومات على الورق، فوظيفة  اأو  الأبحاث، 

هي املهمة الأ�سا�سية للربجميات التطبيقية))3).
وبعد ورود هذا التعريف �سمن قانون حق املوؤلف، فاإن امل�رشع امل�رشي والأردين 

)30)  خالد �ساري �لطائي وعبد�لرحمن حامد �حل�سيني، مرجع �سابق، �ص �ص ))36-3).
))3)  د. م�سطفى حممد عرجاوي، �ملرجع �ل�سابق، �ص369.
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اأو امل�سنف وطبقه على برنامج احلا�سوب،  باملفهوم الذي ي�ستمل عليه املوؤلف  اعتمد 
اإدراج  على  عملت  التي  الفرن�سي  كالت�رشيع  املقارنة  الت�رشيعات  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنه 
برامج احلا�سب الآيل �سمن نطاق قانون حق املوؤلف وفقا ملا �سمنه املنظم العربي �سمن 

لئحته التنفيذية.
باتت تتهددها العديد من املخاطر، ال�سيء  اأن برامج احلا�سب الإلكرتوين  والواقع 
الذي ا�ستوجب معه التعرف اأوًل على طبيعة اجلرائم املعلوماتية للوقوف على الآلية 
التي ت�سدت من خاللها خمتلف الأنظمة، لهذه اجلرائم والعمل على معاقبة القائمني 

اأو املت�سببني فيها))3).

))3)  اإن اأ�شا�س الن�شاط الإجرامي يف اختال�س الأموال عن طريق اجلرية املعلوماتية هو التالعب يف نظام 
احلا�شب الآيل وحمتوياته، واإن كثريًا من البنوك واملوؤ�ش�شات املالية حتجم عن الإبالغ عن ما يتعر�شون له 
من �ختال�ص لالأمو�ل عن طريق �سبكات �ملعلومات �أو �لتالعب باحل�سابات حفاظًا على �سمعتهم، و�إل فاإن 
�جلر�ئم �لتي تقع يف هذ� �لباب كثرية ولكن ل يبّلغ �إل عن �لعدد �لقليل، فطبقًا للتقدير�ت فاإن مابني 0)% 
�إلى ))% من جر�ئم �حلا�سبات ل يتم �لإبالغ عنها مطلقا خ�سية �لإ�ساءة لل�سمعة، بل �إن در��سة �أجريت يف 
�لوليات �ملتحدة �أظهرت نتائجها �أن )% فقط من كل جر�ئم �حلا�سب هي �لتي يتم �لإبالغ عنها، حر�سًا 
�إلى  يوؤدي  �لتي وقعت �سدهم رمبا  �ملعلوماتية  �لإبالغ عن �جلر�ئم  �أن  �لعمالء، ويربر بع�سهم  على ثقة 
اإحاطة املجرمني علمًا بنقاط ال�شعف يف اأنظمة اجلهات املجني عليها ل�شيما البنوك الكربى انظر: الدليل 
�لقانونية،  �لكتب  بيومي حجازي، د�ر  و�لإنرتنت، د/ عبد�لفتاح  �لكمبيوتر  و�لتزوير يف جر�ئم  �جلنائي 

م�سر، )00)م، �ص)6.
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املبحث الثاين: 
الطبيعة القانونية جلرائم احلا�شب الآيل

حتى يتم حتديد طبيعة جرائم احلا�سب الإلكرتوين ل بد من التعريف بهذه اجلرائم 
)اأوًل(، وحتديد املق�سود بها واملفاهيم املختلفة التي تدور حولها )ثانيا(.

التي  املوا�سيع  اأعقد  اأن و�سع تعريف دقيق لهذه اجلرائم يعد واحدا من  والواقع 
تكييف  �سوئه  على  يتم  الذي  املعيار  اإلى  نظرنا  ما  اإذا  اجلدل، خ�سو�ساً  يدور حولها 
الفعل وو�سفه باجلرمية املعلوماتية، حيث ميكن تعريفها بالنظر اإلى و�سيلة ارتكابها )وهي 
الكمبيوتر(، وميكن تعريفها ح�سب ال�سابط ال�سخ�سي اأو املعرفة التقنية للمجرم، كما 
ميكن تعريفها وفق �ضلوكياتها )اأي العمل على تعداد اأمناط ال�ضلوك االإجرامي يف جرائم 

الكمبيوتر()33).
ومع ذلك تظل هذه املفاهيم عاجزة عن الإحاطة مبفهوم �سمويل بالن�سبة اإليها.

نظام مكافحة اجلرمية  تعريف جلرائم احلا�سوب،  التي حاولت و�سع  ومن اجلهات 
1428/3/7ه�  بتاريخ   79 رقم  الوزراء  جمل�س  بقرار  ال�سادر  ال�سعودي  املعلوماتية 
باأن اجلرمية املعلوماتية هي اأي فعل يرتكب مت�سمنا ا�ستخدام احلا�سب الآيل اأو ال�سبكة 
املعلوماتية باملخالفة لأحكام هذا النظام، وما اأ�سافه مكتب تقييم التقنية يف الوليات 
والربامج  البيانات  فيها  تلعب  التي  »اجلرائم  باأنها  عرفها  حيث  الأمريكية،  املتحدة 
غري  ال�سلوك  اأ�سكال  »كل  باأنها:  بالقول  البع�س  وعرفها  اأ�سا�سيا«)34)،  دورا  املعلوماتية 

�حتاد  من�سور�ت  �لعالية،  و�لتقنية  للقانون  �لعربي  �ملركز  و�لإنرتنت:  �لكمبيوتر  جر�ئم  عرب:  يون�ص    (33(
�مل�سارف �لعربية، عمان )00)، �ص 43) وما بعدها.

و�ئل  د�ر  مقارنة،  در��سة حتليلية  و�لإنرتنت،  �لآيل  و�آخرون: جر�ئم �حلا�سب  �ملناع�سة  �أحمد  د.�أ�سامة    (34(
للن�سر و�لتوزيع-عمان �لطبعة �لأولى )00)، �ص73.



194
جملة الق�ضائية - العدد الثامن - حمرم  1435هـ

امل�رشوع اأو ال�سار باملجتمع، الذي يرتكب با�ستخدام احلا�سب الآيل«))3).
والواقع اأن جممل هذه التعريفات تعر�ست لالنتقاد، ال�سيء الذي دفع الفقيه اإلى 
تقدمي اإطار جديد ميكن يف اإطاره تعريف جرائم احلا�سوب، حيث ركز هذا الإطار على 
زوايا ثالث، متثلت الزاوية الأولى بالنظر اإلى )مو�سوع اجلرمية( اأي با�ستخدام برامج 
احلا�سوب، فاإذا وقعت على احلا�سب الآيل )الغاية من اجلرمية( اأو داخل نظامه )حمل 
ارتكاب اجلرمية(عدت جرمية، ول ميكن اعتبارها جرمية تلك التي يكون احلا�سب الآيل 

و�سيلة لها وذلك لأن العربة بالنتائج حتى يتحقق التجرمي.
اآخرون  وقانونيون  وخرباء   )Rosenblatt( به  تقدم  الذي  التعريف  ذلك  ومثال 
باأنها: »ن�ضاط غري م�رشوع، موجه لن�ضخ اأو تغيري اأو حذف، اأو الو�ضول اإلى املعلومة 

املخزنة داخل احلا�سب الآيل، اأو التي حتول عن طريقه«)36).
الربنامج  اإل��ى  والقانونيون  اخل��رباء  خاللها  من  نظر  التي  الثانية  الزاوية  ومتثلت 
ودرايته  وخربته  املعلوماتية  اجلرمية  يف  الفاعل  على  بالرتكيز  عليه  الواقع  والعتداء 
الإجرامي  ال�سلوك  توجيه  يف  هاما  دورا  تلعب  اخلربة  اأن  باعتبار  املعلوماتية،  بالتقنية 
اجلانب  بهذا  واإمل��ام  دراي��ة  خالل  من  اإل  يتاأتى  لن  ال��ذي  الإجرامي  الق�سد  وحتقيق 
اجلرمية  يف  كاأ�سا�س  الفاعل  مبعيار  اعتد  اجلانب  هذا  اأن  يعني  مما  التقنية،  جوانب  من 
املعلوماتية، بينما مل ي�ستقر الراأي الثالث يف الفقه على معيار حمدد لبيان مفهوم جرمية 
باأكرث من تعريف �سملت فيها  اأكرث من معيار وجاء  احلا�سب الآيل بحيث اعتمد على 
))3)  ورد هذ� �لتعريف لدى �لفقيه ناديان: نقال عن: �أ�سامة �أحمد �ملناع�سة و�آخرون: �ملرجع �ل�سابق، �ص74. 
املعلوماتية،  اجلرية  يف  كاأداة  الآيل  احلا�شب  ا�شتخدام  حول  تدور  التي  التعريفات  من  العديد  وهناك 
ومثالها �لتعريف �لذي �أتى به Leslied doll وكذلك �لتعريف �لذي جاء به )Metwe): د.�أ�سامة �أحمد 

�ملناع�سة و�آخرون، �ملرجع �ل�سابق، �ص 74-73.
 Michael Alexander، Computer Crime: Ugly Secret For business ،Computer   (36(
world،Vol.24، NO.11،March21،1990،P.104. د. ه�سام حممد فريد ر�ستم: قانون �لعقوبات 

وخماطر تقنية �ملعلومات، مرجع �سابق، �ص)3.
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التعاريف واملفاهيم ال�سابقة ملفهوم جرمية احلا�سب الآيل، واأهمها التعريف الوارد عن 
 1982 عام  املعلوماتي  الغ�س  حول   )OCDE( والتنمية  القت�سادي  التعاون  منظمة 
حيث جاء بالقول: » اإنها كل فعل اأو امتناع من �ساأنه العتداء على الأموال املادية اأو 

املعنوية، يكون ناتا بطريقة مبا�رشة عن تدخل التقنية املعلوماتية«)37).
ولعل يف هذا التعريف نلم�س �سفة املال املعلوماتي املعتدى عليه، وكاأنه يقول باأن 
املال املعلوماتي ينق�سم اإلى اأموال مادية تتمثل يف احلا�سب الآيل نف�سه، واأموال معنوية 

تتمثل يف الربامج التي متثل الفكر واجلوهر املوجه لعمل احلا�سب الإلكرتوين.
ويف القانون امل�رشي، ل جند ن�سو�سا خا�سة يف قانون خا�س عن جرائم احلا�سب الآيل، 
ول تعريفاً للجرمية املعلوماتية، اأو حتديد اأركانها، لذا كان لزاماً علينا العتماد على الن�سو�س 
العامة للتجرمي، وطرح اإمكانية، كفاية الن�سو�س املتعلقة بقانون حماية حق املوؤلف وقانون 

براءات الخرتاع لتجرمي كافة اأ�سكال اجلرمية املعلوماتية وحماية احلق يف اخل�سو�سية))3).

بالن�سبة  �ل�سابق، 33.  �ملرجع  �ملعلومات،  تقنية  �لعقوبات وخماطر  )37)  د. ه�سام حممد فريد ر�ستم: قانون 
للت�سريعات �لو�سعية فان �لدول �لغربية قد �أقرت جو�نب من حماية �خل�سو�سية منذ مئات �ل�سنني.

))3)  بالن�سبة للت�سريعات �لو�سعية فاإن �لدول �لغربية قد �أقرت جو�نب من حماية �خل�سو�سية منذ مئات �ل�سنني، 
�لنظر  قانون يف بريطانيا )The Justices of the Peace Act) ينع �ختال�ص  ففي عام )36)م مت �سن 
 Camden و��سرت�ق �ل�سمع ويعاقب عليها باحلب�ص. ويف عام )76) �لدول �لغربية �أ�سدر �للورد �لربيطاين
قر�ره بعدم جو�ز تفتي�ص منزل و�سبط �أور�ق فيه، وقد طورت عدد من �لدول حماية متقدمة للخ�سو�سية 
بعد هذ� �لتاريخ، ففي عام 776) �سن �لربملان �ل�سويدي قانون �لو�سول �إلى �ل�سجالت �لعامة و�لذي �ألزم 
كافة �جلهات �حلكومية �لتي لديها معلومات �أن ت�ستخدمها لأهد�ف م�سروعة. ويف عام )))) منعت فرن�سا 
عام  يف  منع  فقد  �لرنويجي  �لعقوبات  قانون  �أما  �ملخالفني،  على  عقابًا  وفر�ست  �خلا�سة  �حلقائق  ن�سر 
�أمريكيان  9))) ن�سر �ملعلومات �لتي تتعلق بال�سخ�سية و�لأو�ساع �خلا�سة. ويف عام 90)) كتب حماميان 
Samual Warren and Louis Brandeis مقاًل عن حماية �خل�سو�سية باعتبار �لعتد�ء عليها من قبيل 
الفعل ال�شار وو�شف اخل�شو�شية باأنها احلق يف ترك ال�شخ�س وحيدًا، وقد انت�شر هذا املفهوم يف الوليات 
�ملتحدة �لأمريكية كجزء من �لقانون �لعام، ويف �لع�سر �حلديث فاإن مفهوم �حلق يف �خل�سو�سية ظهر يف 
�لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان )3 يف عام )94) و�لذي كفل حماية �لأماكن و�لت�سالت، كما �أن �لعديد من 
�تفاقيات حقوق �لإن�سان �لعاملية �عرتفت باحلق يف �خل�سو�سية كالعهد �لدويل للحقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية 

)ICCPR) و�تفاقية �لأمم �ملتحدة للعمال �ملهجرين و�تفاقية �لأمم �ملتحدة حلماية �لطفولة وغريها.
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لكن قبل الت�سدي ملو�سوع احلماية اجلنائية لربامج احلا�سوب وترمي خمتلف مظاهر 
العتداء عليها، ن�سري اإلى الطبيعة املميزة جلرائم احلا�سب الآيل، لالإحاطة بنوع احلماية 

الواجب توفرها بالن�سبة لهذه الربامج.
فمن خالل التعريفات ال�سابقة جلرائم احلا�سوب تبني اأنها تعد من جهة جرائم اأموال، 

حيث تظهر هذه الأخرية ب�سورتني:
تتمثل الأولى باجلرائم التي تقع بوا�سطة احلا�سب الآيل، كجرائم التزييف والتزوير 
للبيانات  امل�رشوع  غري  الدخول  لأغرا�س  الآيل  احلا�سب  ا�ستخدام  اأو  والختال�س، 
واملعلومات املخزنة اأوعلى حوا�سيب اأخرى عرب ال�سبكة العنكبوتية، اأو لأجل احل�سول 

على منافع نقدية اأو قر�سنة تلك املعلومات والبيانات.
املادي  باجلانب  املتعلقة  مب�سمالته  احلا�سب  على  الواقعة  باجلرائم  الثانية  وتتمثل 
تدمري  وجرائم  للربامج،  التقليد  اأو  التحوير  اأو  التعديل  كجرائم  املعنوي،  واجلانب 
املعلومات والبيانات اخلا�سة باحلا�سب نف�سه، ف�سال عن اجلرائم التقليدية العادية التي 

تطال اجلانب املادي للحا�سب كال�رشقة والإتالف)39).
على  واقعة  جرائم  متثل  اأنها  اجلرائم  هذه  ملثل  القانوين  التكييف  اأن  وبرغم 
الأموال، اإل اأنها ل ت�سمل كافة اأ�سكال جرائم الأموال، كجرمية ال�رشقة املن�سو�س 
ل  املادة )318ق.ع.م(، حيث  امل�رشي يف  العقوبات  قانون  نطاق  عليها �سمن 
ميكن ت�سور ال�رشقة بالن�سبة لل�سق املعنوي للربامج ذلك اأنها ل تعترب ماًل، كما ل 
ميكن اأن تكون حماًل لفعل الأخذ املن�سو�س عليه يف املادة 311 ق. ع.م، حيث 
�رشقة  ت�سور  يعقل  فكيف  والنقل،  التحريك  عن�رشي  على  املادي  الأخذ  يقوم 

)39)  �أ�سامة �أحمد �ملناع�سة و�آخرون: �ملرجع �ل�سابق، �ص 97.
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املعلومات اأو املال املعنوي)40).
لذا ل بد من تعديل هذا الن�س - وحتديدا مفهوم الأخذ هذا- اإذا ا�ستمر املنظم يف 

تردده عن الإتيان بقانون خا�س ي�ستقل بحماية النظام املعلوماتي.
الأ�سخا�س،  على  تقع  اأن  ممكن  احلا�سب  جرائم  اأن  يرى  من  هناك  ثانية  جهة  من 
وذلك كونها ترتكب با�ستخدام احلا�سب الآيل ويكون حملها �سخ�سا ما، كجرائم الذم 

والقدح والتحقري.
وهناك من يرى اأن جرائم احلا�سب تعد جرائم تهدد اأمن الدولة خ�سو�ساً مع التطور 
اإلى  للدخول  الآيل  احلا�سب  وا�ستخدام  الت�سال  �سبكات  تعرفه  باتت  الذي  املتنامي 
الأنظمة والربامج املتعلقة ببع�س الدول وما يتهدد اأمنها من خالل الولوج اأو حماولة 

معرفة الأ�رشار بالن�سبة لبع�س اأجهزتها اإذا ما مت ذلك))4).
والواقع اأن القانون اجلنائي ل ياأبه غالبا للو�سيلة التي ترتكب بها اجلرمية، ولهذا جند 
اأن اجلرائم التقليدية مل تتغري يف زمن احلا�سب، ولكن اجلديد هو ظهور اأ�سكال جديدة 
من اجلرائم بفعل التكنولوجيا، وباعتبار اأن امليدان القت�سادي هو اأكرث امليادين ا�ستفادة 
من التكنولوجيا، لذا انت�رشت ظاهرة اجلرمية يف هذا امليدان، حيث ت�ساءل البع�س عن 

)40)  ر�جع: د. �سعد حممد �سعد: �لنظام �لقانوين �لأمثل حلماية بر�مج �حلا�سب �لآيل، بحث من�سور مبجلة 
�لقانون، �سادرة عن كلية �حلقوق – جامعة عدن، �لعدد �لعا�سر- �أكتوبر )00)، �سفحات متفرقة، ويف 
�سياق تعريف �ملال �ملعنوي نرى �أن �ملال �ملعلوماتي ينق�سم �إلى نوعني؛ فهو �إما �أن يكون ماًل معلوماتيًا ذ� 
طبيعة معنوية، ويتمثل يف �لرب�مج و�ملعلومات �أيا كان مو�سوعها، و�إما �أن يكون �ملال �ملعلوماتي ذ� طبيعة 
مادية، ويتمثل يف �أدو�ت �حلا�سب و�آلت �حلا�سب �لإلكرتوين. و�لو�قع �أن �لختالف يف �لطبيعة �لقانونية 
�جلنائي  �لقانون  ن�سو�ص  بع�ص  تطبيق  على  �ملرتتبة  �لنتائج  يف  �ختالف  عليه  يرتتب  �ملعلوماتي  للمال 
�لتقليدي. ر�جع: د. هدى حامد ق�سقو�ص: جر�ئم �حلا�سب �لإلكرتوين يف �لت�سريع �ملقارن، �لطبعة �لأولى، 

د�ر �لنه�سة �لعربية/�لقاهرة/)99) �ص)3.
))4)  ر�جع بهذ� �خل�سو�ص: حممد حممد �ستا: فكرة �حلماية �جلنائية لرب�مج �حلا�سب �لآيل، د�ر �جلامعة 

�جلديدة للن�سر، �لإ�سكندرية، )00)، �سفحات متفرقة.
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مدى اعتبار جرائم احلا�سب الإلكرتوين جرائم اقت�سادية))4).
وبقراءة ممعنة لقانون العقوبات امل�رشي، جنده مل يفرد ن�سو�سا خا�سة ومتكاملة للتجرمي 
نحا  وقد  املدنية،  الأحوال  لنظام  الولوج  ترم  التي  القوانني  لبع�س  املعلوماتي)43)�سوى 
املنظم ال�سعودي اإلى اإفراد نظام م�ستقل ملكافحة جرائم املعلوماتية، واأي�ساً املنظم الأردين 
يف اإفراده لن�سو�س تت�سمن التجرمي لأي فعل يوؤثر على القت�ساد الوطني ومنها اجلرائم 
اخلا�سة باملعلوماتية والتي ت�رش بالقت�ساد الوطني، وذلك من خالل ن�س املادة الثالثة من 
القانون الأردين منه والتي جاء فيها: »ت�سمل اجلرمية القت�سادية اجلرائم التي ت�رشي عليها 
اآخر،  قانون  اأي  اأو  القانون  هذا  لأحكام  وفقا  تعترب كذلك  التي  اأو  القانون،  هذا  اأحكام 
وتتعلق بالأموال العامة، وتلحق ال�رشر باملركز القت�سادي للبالد، اأو بالثقة العامة بالقت�ساد 

الوطني، اأو العملة الوطنية اأو الأ�سهم اأو ال�سندات اأو الأوراق املالية املتداولة«)44).
تقوم على  التي  القت�سادية  ال�سيا�سة  اأنها تخالف  الآيل  احلا�سب  وباعتبار جرائم 
فيما  للبالد، خ�سو�ساً  القت�سادي  باملركز  الإ�رشار  ف�سال عن  والئتمان،  الثقة  دعم 
يتعلق باجلرائم اخلا�سة بتزوير الأوراق املالية، لذا فاإنه ميكن القول اإن جرائم احلا�سب 
الإلكرتوين متثل جرائم اقت�سادية، مما يعني العرتاف لها بالطبيعة اخلا�سة التي تقت�سي 

))4)  يف �لو�قع يختلف �لفقه حول مفهومني للجرية �لقت�سادية؛ �جتاه يعمل على �لت�سييق يف مفهوم هذه 
�جلرية ليق�سرها فقط على �ل�سلوكيات �ملخالفة للقو�عد �لتي حتكم �لأ�سعار، و�جتاه �آخر ياأخذ مبفهوم 
�أو�سع للجرية �لقت�سادية لت�سمل كافة �لن�سو�ص �جلز�ئية �لتي و�سعت حلماية م�سلحة �لدولة يف �لأمور 
بع�سهم  تربطهم مع  �لتي  �لقت�سادية  �لعالقات  �لناجتة عن  �لأفر�د  وكذ� حماية م�سالح  �لقت�سادية، 
�لبع�ص: ر�جع: د. نائل عبد �لرحمن �سالح، �جلر�ئم �لقت�سادية يف �لت�سريع �لأردين، د�ر �لفكر للن�سر 

و�لتوزيع، �لطبعة �لأولى- عمان 990)، �جلزء �لأول، �ص ))، 3).
)43)  جترمي �مل�سرع �مل�سري لالعتد�ء على حا�سبات و�سبكة معلومات م�سلحة �لأحو�ل �ملدنية رقم 43) ل�سنة 
994) حلماية �لبيانات و�ملعلومات �خلا�سة مب�سلحة �لأحو�ل �ملدنية من �لعتد�ء على حا�سباتها و�سبكاتها، 
جترمي م�سروع قانون �لتجارة �للكرتونية �مل�سري لالإتالف �ملعلوماتي، قانون �لتوقيع �لإلكرتوين رقم )) 

ل�سنة 004) و�لإتالف �ملعلوماتي.
)44)  قانون �جلر�ئم �لقت�سادية �لأردين رقم )) ل�سنة 993).
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و�سع ن�سو�س وقوانني خا�سة تكفل الت�سدي لهذه اجلرائم وذلك عن طريق و�سع 
االأدلة،  وا�ضتنباط  االإثبات  واأ�ض�س  العام،  احلق  دعوى  حتريك  خاللها  من  يتم  اآلية 

واملحاكمة...الخ))4).
اإزاء هذا التطور يف و�سف الطبيعة اخلا�سة جلرائم احلا�سب الإلكرتوين، فاإننا �سنعمل 

على طرح الآلية التي يعتد بها للحماية اجلزائية لربامج احلا�سب الآيل.
ولذا فاإننا �سوف نبحث هذه احلماية من عدة زوايا، تتعلق الزاوية الأولى باإمكانية 
حماية الربامج عن طريق اأنظمة امللكية الفكرية، حيث �سنعمل على تبيان مدى مالءمة 
الأول(،  )الف�سل  الآيل  احلا�سب  لربامج  الرادعة  اجلنائية  احلماية  لتوفري  الأنظمة  هذه 
اجلرائم  ن�سو�س  مبوجب  الآيل  احلا�سب  برامج  حماية  مبدى  الثانية  الزاوية  وتتعلق 

الواقعة على الأموال )الف�سل الثاين(.

الف�شل الأول: 
احلماية اجلنائية لربامج احلا�شوب 
�شمن نطاق ن�شو�س امللكية الفكرية

تقوم ن�سو�س امللكية الفكرية بدور هام يف جمال حماية حق الإن�سان يف الإبداع 
والبتكار الذي اأ�سبح ميثل ركيزة اأ�سا�سية للتنمية يف كافة املجتمعات.

لزاما  كان  والإب��داع،  العقل  نتاج  احلا�سوب  برامج  فيه  ت�سكل  الذي  الوقت  ويف 
تعترب  حيث  الفكرية،  امللكية  وقوانني  ن�سو�س  مبوجب  للحماية  اإخ�ساعها  بالتايل 

))4)  �أ�سامة �أحمد �ملناع�سة، مرجع �سابق، �ص )0)، 04).
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ن�سو�س وت�رشيعات براءات الخرتاع وحق املوؤلف اأبرز واأهم الت�رشيعات التي ميكن 
حماية برامج احلا�سوب عن طريقها.

وبالتايل فاإننا �سنقوم مبعرفة مدى اإمكانية حماية برامج احلا�سوب عن طريق ن�سو�س 
لربامج  اجلنائية  احلماية  توفري  اإمكانية  بحث  على  نعمل  ثم  )اأوًل(  الخرتاع  براءات 

احلا�سوب مبوجب اأنظمة حقوق املوؤلف )ثانياً(.
املبحث الأول: احلماية اجلنائية لربامج احلا�سوب مبوجب قانون براءات الخرتاع

الالزم  ال�رشوط  حتديد  على  نعمل  ثم  اأواًل،  باالخرتاع  املق�ضود  بتحديد  �ضن�رشع 
توفرها يف االخرتاع حتى يحوز على الرباءة ثانياً، ونبحث مدى انطباق �رشوط منح 

الرباءة على برامج احلا�سب الإلكرتوين ثالثاً.

�ملطلب �لأول: �لتعريف بالخرت�ع

)اأوًل(  �سنقوم  فاإننا  الرباءات؛  بنظام  الربامج  �سمول  اإمكانية  معرفة  يت�سنى  حتى 
القانوين املنظم لرباءات الخرتاع مبوجب  بتحديد مفهوم الخرتاع، ثم نبني الإطار 

ن�سو�س قانون براءات الخرتاع )ثانيا(.
الفقرة الأولى: مفهوم الخرتاع.

يذهب بع�س القانونيني اإلى اأن املق�سود بالخرتاع هو تقدمي �سيء جديد للمجتمع مل 
يكن موجوداً من قبل قوامه اأن يكون ثمرة فكرة ابتكارية اأو ن�ساطاً ابتكارياً تتجاوز الفن 
ال�سناعي القائم اأو التعديالت اجلزئية غري اجلوهرية التي ل تغيب عن رجل ال�سناعة 

املتخ�س�س يف حدود املعلومات اجلارية والتي هي وليدة املهارة احلرفية وحدها«)46).

)46)  د. جالل �أحمد خليل: �لنظام �لقانوين حلماية �لخرت�عات ونقل �لتكنولوجيا �إلى �لدول �لنامية، من�سور�ت 
جامعة �لكويت، �لطبعة �لأولى 3)9)، �ص 79. كذلك ر�جع: د. عبد �هلل �خل�سروم: �لوجيز يف حقوق �مللكية 

�ل�سناعية و�لتجارية، د�ر و�ئل للن�سر، �لطبعة �لأولى )00)، �ص 63.
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وي�سري على ذات املنوال جانب اآخر من الفقه بالقول اإن الخرتاع اأو البتكار عموما 
هو اإيجاد �سيء جديد مل يكن موجودا من قبل اأو اكت�ساف �سيء كان موجودا ولكنه 
كان جمهول وغري ملحوظ وجوده، حيث ينتهي هذا الراأي اإلى القول باأنه متى توفر 
يف البتكار هذا املعنى عد عن�رشاً جديداً يف الخرتاع وا�ستحق حماية امل�رشع دون 

تعليق لالأهمية التي تنيها ال�سناعة من ورائه)47).
ترقى  اأن  الفكرة البتكارية حمل احلماية يجب  اأن  الفقه  اآخر من  بينما يرى جانب 
اإلى درجة معينة من الأ�سالة بحيث متثل تقدما ملمو�سا يف الفن ال�سناعي القائم موازنا 

باحلالة الفنية ال�سابقة))4).
ويف الوقت الذي جند فيه اأن بع�س الأنظمة املقارنة مل تعرف املق�سود بالخرتاع، 
كاملنظم امل�رشي، وقد تناول يف قانون حماية امللكية الفكرية 2002/82 اأ�سباب منح 
عن  القانون  هذا  لأحكام  طبقا  اخرتاع  ب��راءات  متنح   »)1( املادة  يف  الخ��رتاع  براءة 
كان  �سواء  اإبداعية،  وميثل خطوة  يكون جديداً،  ال�سناعي،  للتطبيق  قابل  اخرتاع  كل 
الخرتاع متعلقا مبنتجات �سناعية جديدة اأو بطرق �سناعية م�ستحدثة، اأو بتطبيق جديد 

لطرق �سناعية معروفة«.
رق��م م/38،  الخ����رتاع  ب���راءة  ن��ظ��ام  ال�����س��ع��ودي يف  املنظم  ت��ف��اداه  م��ا  وه��و 
بتاريخ1409/6/10ه� يف املادة الرابعة: يكون الخرتاع قاباًل للح�سول على الرباءة 
طبقاً لأحكام هذا النظام متى كان جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكارية وقاباًل للتطبيق 
ومو�سوع  عملية،  بطريقة  التقنية  جمال  يف  معينة  م�سكلة  حل  عنه  وينتج  ال�سناعي، 
الخرتاع اإما اأن يكون منتجاً جديداً اأو طريقة جديدة ل�سنع منتج معني اأو حت�سني منتج 

يف ذاته اأو يف طريقة �سنعه.
)47)  د. �سميحة �لقليوبي: �مللكية �ل�سناعية، د�ر �لنه�سة �لعربية، �لقاهرة، �لطبعة �لثانية 996)، �ص43، 44.
))4)  د. حممد ح�سني عبا�ص: �مللكية �ل�سناعية و�ملحل �لتجاري، د�ر �لنه�سة �لعربية، �لقاهرة، )97)، �ص 7).
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اأن الخرتاع هو«اأي  الثانية على  اأورد يف الفقرة الرابعة من املادة  واملنظم الأردين 
فكرة اإبداعية يتو�سل اإليها املخرتع يف اأي من جمالت التقنية وتتعلق مبنتج اأو بطريقة 

�سنع اأو بكليهما توؤدي عملياً اإلى حل م�سكلة معينة يف اأي من هذه املجالت)49).
وقبل احلديث عن ال�رشوط التي ينبغي توفرها باالخرتاع حتى يحوز على الرباءة، 

�سنقوم باحلديث اأوًل عن املنظومة القانونية التي ت�سمنت احلماية اجلنائية لالخرتاع.
الفقرة الثانية: الن�سو�س الت�رشيعية املنظمة للحماية اجلنائية لالخرتاع: -

مل يت�سمن نظام براءة الخرتاع ال�سعودي ن�سا يعاقب باحلب�س وهو ما ميثل التاه 
احلديث يف احلماية يف املادة ال�سابعة والأربعني: يعترب تعدياً على الرباءة كل عمل من 
اأعمال ال�ستغالل املن�سو�س عليها يف املادة الثانية والع�رشين يقوم به اأي �سخ�س يف 
اململكة دون موافقة كتابية م�سجلة لدى املدينة من قبل مالك الرباءة، وتق�سي اللجنة 
بناء على طلب مالك الرباءة، وكل ذي م�سلحة مبنع التعدي مع دفع التعوي�س الالزم، 
األف  اأن حتكم على املتعدي بغرامة ل تتجاوز خم�سني  بناء على طلب املدينة  وللجنة 
اأن تتخذ من التدابري  ريال، وي�ساعف احلد الأق�سى للغرامة يف حالة العود، وللجنة 

العاجلة ما تراه �رشورياً، لتاليف الأ�رشار الناجمة عن التعدي.
وين�رش القرار ال�سادر من اللجنة يف هذه احلالة يف �سحيفتني من ال�سحف اليومية على 
نفقة املحكوم عليه، ول يخل حكم هذه املادة باأي عقوبة اأ�سد ين�س عليها يف اأي نظام اآخر.
لالخرتاع  اجلنائية  احلماية  توفري  على  عملت  التي  الن�سو�س  من  العديد  وهناك 
اأهمها املادة 203 من قانون براءة الخرتاع امل�رشي: مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�سد 
الكتاب  اأحكام هذا  يعاقب كل من يخالف عمداً  اآخر  قانون  اأي  من�سو�س عليها يف 
بغرامة ل تقل عن ع�رشة اآلف جنيه ول تاوز خم�سني األف جنيه، وفى حالة العود تكون 
)49)  قانون بر�ء�ت �لخرت�ع رقم )3 ل�سنة 999) �ملن�سور على �ل�سفحة 6))4 من عدد �جلريدة �لر�سمية رقم 

9)43 بتاريخ )/))/999).
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العقوبة احلب�س مدة ل تقل عن ثالثة اأ�سهر ول تاوز �سنة، وبغرامة ل تقل عن ع�رشين 
األف جنيه ول تاوز مائة األف جنيه.

واملادة 32 من قانون براءات الخرتاع الأردين ل�سنة 1999 والتي جاء فيها ما يلي 
»اأ- يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن ثالثة اأ�سهر ول تزيد عن �سنة واحدة اأو بغرامة ل تقل 
عن مائة دينار ول تزيد عن ثالثة اآلف دينار اأو بكلتا هاتني العقوبتني، كل من ارتكب 

ب�سوء نية فعال من الأفعال..«
يقودنا التاأ�ضيل اإلى �رشورة البحث عن ال�رشوط التي يتوجب توافرها يف االخرتاع حتى 
يحوز على الرباءة، ثم نبحث بعد ذلك عن مدى توافر هذه ال�رشوط يف برامج احلا�ضب االآيل.

املطلب الثاين: ال�صروط الواجب توافرها يف الخرتاع

�رشوط  اأربعة  توافر  من  بد  ال  اأنه  يظهر  الذكر  �ضالف  االخرتاع  تعريف  خالل  من 
جوهرية �سمنها امل�رشع امل�رشي يف قانون امللكية الفكرية يف ن�س املادة )1( باأنه متنح 
براءات اخرتاع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اخرتاع قابل للتطبيق ال�سناعي، يكون 
جديداً، وميثل خطوة اإبداعية، �سواء كان الخرتاع متعلقا مبنتجات �سناعية جديدة اأو 

بطرق �سناعية م�ستحدثة، اأو بتطبيق جديد لطرق �سناعية معروفة.
كما متنح الرباءة ا�ستقالًل عن كل تعديل اأو حت�سني اأو اإ�سافة ترد على اخرتاع �سبق 
اأن منح عنه براءة، اإذا توافرت فيه �رشوط اجلدة واالإبداع والقابلية للتطبيق ال�ضناعي 
على النحو املبني يف الفقرة ال�سابقة، ويكون منح الرباءة ل�ساحب التعديل اأو التح�سني 

اأو الإ�سافة وفقاً لأحكام هذا القانون، وميكن تف�سيل ذلك فيما يلي:
ال�رشط االأول: ابتكارية االخرتاع: ويعني اأن يكون هناك �ضيء جديد غري موجود 
اأو مكت�سف،  اأنه موجود ولكنه غري معروف  اأو  اأ�سال  اأكان غري موجود  �سواء  �سابقاً، 
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فيجب بالتايل اأن ينطوي على فكرة ابتكارية اأ�سيلة توؤدي اإلى اإحداث تقدم �سناعي 
غري ماألوف من قبل.

وقد يثور نزاع حول املعيار الذي ميكن على �سوئه معرفة اأن هذا الخرتاع ميثل ابتكارا من 
عدمه، لذا فقد عمل املنظم ال�سعودي وامل�رشي والأردين كمعظم الأنظمة املقارنة بالعتداد 
مبعيار »رجل املهنة العادي املطلع على حالة التقنية ال�سناعية ال�سابقة ملو�سوع الخرتاع«)0)).

اإذا كان الخرتاع ميثل  وبالتايل يعتد بهذا املعيار الذي على �سوئه ميكن التقرير ما 
ابتكاراً جديداً من عدمه، ويثنى على هذا املعيار اأنه يت�سل بالواقع ات�ساًل جوهرياً بعيداً 

عن التنظري وذلك من خالل العتداد برجل ال�سناعة العادي كمعيار لهذه التفرقة.
ال�رشط الثاين: �رشط اجلدة: وهو ما ورد الن�س عليه يف نظام براءة االخرتاع ال�ضعودي 
ال�سناعية  التقنية  حيث  من  ي�سبق  مل  اإذا  جديداً  الخ��رتاع  يكون  اخلام�سة:  امل��ادة  يف 
عنه  الك�سف  حتقق  ما  كل  املجال  هذا  يف  ال�سابقة  ال�سناعية  بالتقنية  ويق�سد  ال�سابقة، 
للجمهور يف اأي مكان اأو زمان بالو�سف املكتوب، اأو ال�سفوي، اأو بطريق ال�ستعمال، 
اأو باأي و�سيلة اأخرى من الو�سائل التي يتحقق بها العلم بالخرتاع، وذلك قبل تاريخ تقدمي 
طلب الرباءة اأو طلب الأ�سبقية املدعى بها نظاماً، ول يدخل ك�سف الخرتاع للجمهور 
يف مدلول التقنية ال�سناعية ال�سابقة اإذا اأثبت طالب الرباءة اأن الك�سف قد مت يف ال�سنة 
ال�سابقة على تقدمي طلب الرباءة، واأنه كان بفعله اأو بفعل �سلفه اأو ب�سبب اأعمال تع�سفية 
متت �سد اأي منهما على اأنه اإذا كان ك�سف الخرتاع قد مت نتيجة قيام املخرتع، اأو �سلفه 
بعر�س االخرتاع يف معر�س دويل معرتف به ر�ضمياً في�ضرتط لالإفادة من هذا احلكم اأن 

يكون العر�س قد مت يف الأ�سهر ال�ستة ال�سابقة على تقدمي طلب الرباءة.

)0))  ويف حكم ملحكمة �لعدل �لعليا �لأردنية جاء فيه ».... �لخرت�ع فكرة �بتكارية، جتاوز تطور �لفن �ل�سناعي 
�ل�سناعة مما  �قت�سادية يف  �أو  فنية  مز�يا  �أو حتقيق  �لإنتاج  زيادة  �إلى  توؤدي  �لتي  و�لتح�سينات  �لقائم 
تو�سل �إليه عادة �خلربة �لعادية �أو �ملهارة �لفنية« قر�ر رقم 9))/90 عدل عليا، جملة نقابة �ملحامني �سنة 

)99)، �ص )03).
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ون�س يف املادة ال�ساد�سة: يكون الخرتاع منطوياً على خطوة ابتكارية اإذا مل يتي�رش لرجل 
املهنة العادي التو�سل اإليه ب�سورة بديهية نتيجة التقنية ال�سناعية ال�سابقة املت�سلة بطلب الرباءة.

من خالل الن�سو�س يت�سح اأن الأنظمة املقارنة)))) اأخذ ب�رشط اجلدة املطلقة لالخرتاع 
اعترب  قد  الزمانية واملكانية كونه  الن�ضبية  الزمان واملكان وهجر �رشط اجلدة  من حيث 
االخرتاع فاقدا ل�رشط اجلدة اإذا �ضبق الك�ضف عنه للجمهور يف اأي مكان كان اإذا �ضبق 
هذا الك�سف تاريخ اإيداع طلب ت�سجيل الخرتاع، اأو قبل تاريخ اأولوية الطلب عندما 

يتو�سل اأكرث من خمرتع اإلى ذات الخرتاع.
ال�رشوط  اأهم  هذا  ويعترب  ال�ضناعي:  لال�ضتغالل  االخرتاع  قابلية  الثالث:  ال�رشط 
نتيجة  اإلى  الخ��رتاع  ي��وؤدي  اأن  ويعني  احلا�سوب،  بربامج  العالقة  ذات  املو�سوعية 
�سناعية ت�سلح لال�ستخدام يف جمال ال�سناعة))))، واإن كان البع�س يرى اأن لي�س فقط 
اتفاقية  اأن  والواقع  زراعية...اإلخ)3))،  اأو  �سناعية  املجالت  كافة  بل  ال�سناعي  امليدان 
باري�س ل�سنة 1983 �سارت على هذا النحو اأي التو�سع يف مفهوم القابلية لال�ستغالل 

ال�سناعي بالن�سبة لالخرتاع لي�سمل كافة امليادين)4)).

))))  ن�ص �ملادة �لأولى يف �لقانون �مل�سري رقم 33) ل�سنة 949) �مللغي �ملتعلق برب�ء�ت �لخرت�ع �لتي تن�ص 
على �أنه« متنح بر�ءة �لخرت�ع وفقا لأحكام هذ� �لقانون عن كل �بتكار جديد....« وهو ما ورد يف �ملادة 
�لثالثة من قانون بر�ء�ت �لخرت�ع �لأردين وذلك يف �لفقرة �لأولى منها �لتي جاء فيها: » يكون �لخرت�ع 
قابال للحماية بالرباءة بتوافر ال�شروط التالية: )- �إذ� كان جديد� من حيث �لتقنية �ل�سناعية غري م�سبوق 
بالك�سف عنه للجمهور يف �أي مكان يف �لعامل بالو�سف �ملكتوب �أو �ل�سفوي �أو عن طريق �ل�ستعمال �أو باأي 
تاريخ  �أو قبل  ت�سجيل �لخرت�ع  �إيد�ع طلب  تاريخ  �لعلم مب�سمون �لخرت�ع قبل  بها  يتحقق  �أخرى  و�سيلة 

�أولوية ذلك �لطلب �ملدعى به وفق �أحكام هذ� �لقانون«.
))))  د. عمر �لفاروق �حل�سيني: �مل�سكالت �لهامة �ملت�سلة باحلا�سب �لآيل و�أبعادها �لدولية، در��سة حتليلية 
�لثانية،  �لطبعة  �لعربية،  �لنه�سة  د�ر  �لفرن�سي،  بالت�سريع  مقارنا  �مل�سري  �لت�سريع  لن�سو�ص  ونقدية 

�لقاهرة )99)، �ص7).
)3))  د.حممد �سامي �ل�سو�: ثورة �ملعلومات و�نعكا�ساتها على قانون �لعقوبات، �لطبعة �لثانية، مرجع �سابق، 

�ص)3، )3.
)4))  �ملادة 3/) من �تفاقية باري�ص حلماية �مللكية �ل�سناعية ل�سنة 3))).
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وبالتايل فاإن قابلية االخرتاع لال�ضتغالل ال�ضناعي �رشط اأ�ضا�ضي لت�ضجيل االخرتاع، 
ول يهم بعد ذلك كيفية ا�ستخدام املنتج الناجت عن تطبيق الخرتاع، كما ل يهم الغر�س 
تكاليف  انخفا�س  اأو  اأو �سعوبته  تنفيذ الخرتاع  �سهولة  يهم  النهائي من �سنعه، كما ل 
اإنتاجه اأو ارتفاعها، فهذه امل�سائل قد تتغري وتتعدل وتتطور مبرور الزمن، حيث ياأخذها 
ا�ستثمار الخرتاع وا�ستغالله لغايات الوقوف على  املنتج الذي يرغب يف  يف العتبار 

مردوده القت�سادي)))).
تلك كانت اأهم ال�رشوط املو�ضوعية التي يجب توافرها يف االخرتاع حتى يحوز 
م�رشوعية  ك�رشط  اأخرى  مو�ضوعية  �رشوطاً  ي�ضيف  من  هنالك  اأن  ولو  احلماية،  على 

الخرتاع مثال)6)).
ال�رشط الرابع: م�رشوعية االخرتاع: ويق�ضد بهذا ال�رشط »عدم وجود مانع قانوين 
اأنها ا�ستبعدت بع�س  من ت�سجيل الخرتاع«)7)). ومن مطالعة الت�رشيعات املقارنة جند 
الخرتاعات من نطاق احلماية وذلك لعتبارات امل�سلحة العامة حيث عدت خمالفة 
الخرتاع للنظام العام والآداب واحدة من اأهم ال�ستثناءات التي ت�ستدعي عدم قبول 

ت�سجيل الخرتاع)))).
ومن بني الأمثلة على الخرتاعات التي يرتتب على ا�ستغاللها اإخالل بالآداب العامة 
والنظام العام، اخرتاع اآلة لتزييف النقود اأو لتي�سري الغ�س والتدلي�س...اإلخ والواقع اأن 
�رشط امل�رشوعية هذا يعد واحدا من بني اأهم ال�رشوط املو�ضوعية التي يجب توافرها يف 

))))  د. �سالح زين �لدين، مرجع �سابق، �ص )4.
�أمكن  �إذ�  )6))  �ملادة �ل�سابعة من �لنظام �ل�سعودي لرب�ءة �لخرت�ع: يعد �لخرت�ع قاباًل للتطبيق �ل�سناعي 
الأ�شماك  و�شيد  اليدوية  احلرف  ذلك  يف  مبا  زراع��ي  اأو  �شناعي،  جمال  اأي  يف  ا�شتعماله  اأو  ت�شنيعه، 

و�خلدمات. وهو ما ن�ست عليه �ملادة 4 من قانون بر�ء�ت �لخرت�ع �لأردين رقم )) ل�سنة 999).
)7))  د. �سالح زين �لدين، مرجع �سابق، �ص)4.

))))  د. عبد �هلل �خل�سروم: �لوجيز يف حقوق �مللكية �ل�سناعية و�لتجارية، مرجع �سابق، �ص74.
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الخرتاع حتى يحوز على الرباءة، حيث يعمل م�سجل الرباءات على فح�س الخرتاع 
املو�ضوعية ومن  ال�رشوط  توافره على  للفح�س يف مدى  املقررة  لالأ�ض�س  وفقا  وذلك 

بينها �رشط امل�رشوعية)9)).
بعد هذا العر�س يتعني معرفة مدى انطباق هذه ال�رشوط على برامج احلا�ضب االآيل، 
وهل ميكن �سمول هذه الربامج بقانون براءات الخرتاع وبالتايل ال�ستفادة من احلماية 

اجلنائية التي يوفرها هذا القانون لرباءات الخرتاع؟

�ملطلب �لثالث: 

مدى انطباق ال�صروط اخلا�صة بالخرتاع على برامج احلا�صب الآيل

برامج  على  باالخرتاع  اخلا�ضة  ال�رشوط  انطباق  م�ضاألة  حيال  القانونيون  انق�ضم 
احلا�سب الآيل اإلى اتاهني،

باإمكانية �سمول برامج احلا�سب الآيل بقانون براءات  اأن�ساره  التاه الأول: ويرى 
الخرتاع، و�سندهم يف ذلك ما يلي:

1- اأن برامج احلا�سب الآيل تعد من الخرتاعات.
من  لها  مالءمة  اأكرث  تعد  الخرتاعات  حتمي  التي  ال�سناعية  امللكية  قوانني  اأن   -2
قوانني حق املوؤلف التي ل حتقق توازن بني م�سالح املبدعني وم�سالح املنتفعني 

بهذه الربامج.

)9))  لقد تباينت �لآر�ء يف �لفقه حول فكرة �لنظام �لعام و�ختلفت �لجتاهات مما جعل معه من �ل�سعب �جلزم 
بتعريف دقيق لفكرة �لنظام �لعام، و�لأف�سل �لقول �أن �لنظام �لعام �أ�سا�سه فكرة �مل�سلحة �لعامة مهما 
كانت هذه �مل�سلحة، �سو�ء �قت�سادية �أو �جتماعية.... �إلخ، وحيث �أن فكرة �مل�سلحة �لعامة ممكنة �لتغيري 
من دولة �إلى دولة ومن زمن �إلى �آخر، بالتايل فهي تعترب تبعا لذلك فكرة ن�سبية ينظر �إليها يف جماعة 
معينة يف زمن معني: ر�جع: د. عبا�ص �ل�سر�ف ود. جورج حزبون: �ملدخل �إلى علم �لقانون، د�ر �لثقافة، 

طبعة جديدة، 003)، �ص 36.
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بذلك  وهي  واإدارتها  احلا�سب  »اآلت  مع  للتعامل  ت�ستعمل  احلا�سوب  برامج  اأن   -3
ت�سبح جزءا منها، وملا كانت الربامج تت�سمن ا�ستخدامات جديدة لأفكار اأو مبادئ 
علمية لت�سغيل احلا�سوب؛ فهي من هذه الزاوية ت�سبح قابلة ملنح الرباءة عنها«)60).

هذا التاه وجه له العديد من النتقادات التي �سكلت موقف اأن�سار التاه الثاين 
حيال هذا املو�سوع.

لتنفيذ  و�سيلة  اأنها  على  للربامج  النظر  اإلى  التاه  هذا  اأن�سار  مييل  الثاين:  التاه 
احلا�سب ملا ي�ستقبله من اأوامر اأكرث من النظر اإليها على اأنها متثل تعبرياً عن فكر مبدعها، 
وكاأنهم يقي�سون عمل الربامج بعمل ال�رشائح الإلكرتونية التي تعمل على متكني جهاز 

احلا�سب من اأداء عمله من خالل اتباع تعليمات اأو اإر�سادات معينة.
براءة  �رشوط  انطباق  ت�ضور  ميكن  كيف  بالقول  االجتاه  هذا  اأن�ضار  يت�ضاءل  كما 
الخرتاع على برنامج احلا�سوب؟ فحتى يح�سل الربنامج على الرباءة فاإنه ي�ستلزم اأن 
توجد طريقة اأو منتج يت�سم باجلدة والقابلية لال�ستغالل ال�سناعي؛ يف حني اأن برامج 
احلا�سوب –واإن كانت قابلة لال�ستغالل ال�سناعي، اإل اأنها ل تعدو اأن تكون اأفكارا 
موجودة �سابقا �سيغت بطريقة وباأ�سلوب جديد يعود للمربمج نف�سه اأمر �سياغتها))6)، 
والواقع اأن الرد على اأن�سار هذا الراأي متمثل بالقول اإن براءات الخرتاع ترد على 
الطريقة  )ب��راءة  ا�سم  عليها  يطلق  ما  وهي  جديدة  �سنع  طريقة  وعلى  جديد  منتج 
ال�سناعية( ي�سار فيها اإلى منح املخرتع �سهادة الرباءة عن اأي و�سيلة مبتكرة وجديدة 

يف اخرتاع معني توؤدي اإلى نتيجة جديدة))6).
ولهذا نقول اإن الروؤية يجب اأن تنطلق من اإمكانية قيام الربنامج بو�سع فكرة 

)60)  �ل�سمد�ن: نقاًل عن: �أ�سامة �أحمد �ملناع�سة، مرجع �سابق، �ص0))، ))).
))6)  �أ�سامة �أحمد �ملناع�سة، �ملرجع �ل�سابق، �ص3)).

))6)  د. عبد �هلل �خل�سروم: مرجع �سابق، �ص70.
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فكر  عن  املعربة  التعليمات  من  جمموعة  ميثل  اأنه  اأم  ذاتها  الآل��ة  لعمل  جديدة 
وا�سعها، ذلك اأنه بالنظر اإلى النظام الذي يعمل فيه الربنامج جند اأن هذا الأخري 
ل ميثل �سوى جمموعة من الأفكار التي تعرب عن ت�سور وا�سع هذه الربامج الذي 
قد يكون يجهل عمل الآلة اأ�سال، فالآلة هي التي تقوم بتنفيذ هذه الربامج ولي�س 

العك�س.
ويف العديد من الأحكام ال�سادرة عن املحكمة العليا يف الوليات املتحدة الأمريكية 
اأكدت على اأن �سل�سة العمليات التي يقوم عليها برنامج احلا�سوب ل تعترب اخرتاعا، 
قررت  واإمنا  الخرتاع  براءات  ن�سو�س  يف  املقررة  باحلماية  �سمولها  ميكن  ل  وبالتايل 

اإمكانية حمايتها مبوجب ت�رشيعات اأخرى هي قوانني حق املوؤلف)63).
من خالل ما �سبق يظهر اأن قوانني براءات الخرتاع ل توفر احلماية اجلزائية 
االخرتاع  برباءة  اخلا�ضة  ال�رشوط  انطباق  لعدم  وذلك  االآيل،  احلا�ضب  لربامج 
مبوجب  احلماية  هذه  بحث  على  �سنعمل  فاإننا  ولهذا  احلا�سوب،  برنامج  على 
نرتك هذه  اأن  املعقول  من غري  املوؤلف، حيث  قانون حق  وت�رشيعات  ن�سو�س 
�سنقوم  ما  فيها وهو  واجلناة  القرا�سنة  اأيدي  تتغلغل  بدون حماية حتى  الربامج 

بتبيانه يف املبحث املوايل.

)63)  من تطبيقات �لق�ساء �لأمريكي يف جمال �ل�ستخد�م �لعادل للم�سنف �ملحمي يف جمال بر�مج �لكمبيوتر 
�سركة  »�سد  �سيجا  »�سركة  ق�سية  يف  وذلك   (99( يوليو   (0 يف  �ل�ستئناف  حماكم  �إح��دى  به  ق�ست  ما 
�ألعاب �لفيديو) با�ستن�ساخ هذه �لرب�مج  �إنتاج  »�أكوليد« حول قيام �سركة »�أكوليد« )وهي �إحدى �سركات 
�لتي تنتجها �سركة »�سيجا«، وتفكيك هذه �لرب�مج لتحديد �ملفتاح �لذي يكن مبوجبه فك ت�سفري �ألعاب 
�سركة »�سيجا« بحيث تتمكن �سركة »�أكوليد« من ت�سغيل �ألعابها عليها... حيث ق�ست �ملحكمة »باأن تفكيك« 
برنامج  يف  �ملت�سمنة  �لوظيفية  و�لعنا�سر  �لأفكار  �إلى  �لو�سول  لتحقيق  �لوحيدة  �لو�سيلة  هو  �لربنامج 
حا�شب يخ�شع حلقوق املوؤلف، وملا كان هناك �شبب م�شروع لهذا الو�شول، فاإن التفكيك يعد ا�شتخدامًا 
�ملعا�سرة  �لنماذج  نو�ف كنعان:  �ملوؤلف، وهذه م�ساألة قانون«، ر�جع: د.  للم�سنف �ملحمي بحقوق  عادًل 

حلقوق �ملوؤلف وو�سائل حمايتها، مرجع �سابق، �ص)6).
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املبحث الثالث: 
احلماية اجلنائية لربنامج احلا�شوب مبوجب قانون حق املوؤلف

الطبيعة واملفهوم  وتناغماً بني  اأن هنالك توافقاً  اإلى  القانون  ذهب العديد من رجال 
بحث  معه  ا�ستدعى  الذي  ال�سيء  املوؤلف،  وحق  احلا�سوب  برنامج  عليه  يقوم  الذي 
اإمكانية حماية هذه الربامج مبوجب ن�سو�س وت�رشيعات حق املوؤلف مع ذكر لبع�س �سور 

اجلرائم التي تقع على الربامج والتي تدخل �سمن نطاق ن�سو�س واأحكام حق املوؤلف.
اإمكانية اإخ�ساع برامج احلا�سب الآيل لقوانني حق املوؤلف  لذا �سنعمل على بحث 
اأوًل، ثم نعمل على بحث توفري قوانني حق املوؤلف للحماية اجلنائية لربامج احلا�سوب 

وذلك من خالل ذكر لبع�س �سور اجلرائم الواقعة على برامج احلا�سوب ثانيا.

�ملطلب �لأول: �إمكانية �إخ�صاع برنامج �حلا�صوب لقو�نني حق �ملوؤلف

يف الواقع فاإن قوانني حق املوؤلف حتمي امل�سنفات الفكرية اأياً كان نوعها؛ اأدبياً اأو فنياً...
اإلخ، اأو �سكل التعبري عنها؛ اإلقاء اأو ت�سيداً يف �سورة نحت اأو طباعة اأو ر�سماً...، اأو اأهميتها، 
جمرد  اأو  الفكرية  املتعة  اأو  العلمي  البحث  منها،  الغر�س  اأو  جممعة،  اأو  موؤلفة  م�سنفات 
العبث)64)، وبالنظر اإلى ال�رشط اجلوهري الذي يتطلبه املوؤلف حتى يحوز على هذه احلماية، 
فاإننا جند اأن االبتكار ميثل هذا ال�رشط الذي بدونه يفقد املوؤلف ويفتقر اإلى �ضموله بهذه احلماية.

وقد ا�سرتطت التفاقات الدولية منذ اتفاقية«برن« ل�سنة ))6)1886 على �رشورة توفر 
طابع البتكار يف املوؤلف حتى يحوز على احلماية)66).

للطباعة  �لثقافة  د�ر  �لإلكرتوين،  �حلا�سب  لرب�مج  �لقانونية  �حلماية  لطفي:  حممود  ح�سام  حممد  د.    (64(
و�لن�سر، 7)9)، �ص)).

))6)  �تفاقية برن حلماية �مل�سنفات �لأدبية و�لفنية ل�سنة 6))).
)66)  ر�جع �ملادة �لثانية من �تفاقية برن �سياغة باري�ص )97) �ملوقعة بباري�ص.
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جميعها  ا�سرتطت  بحيث  املقارنة،  النظم  من  العديد  املنوال  نف�س  على  و�سارت 
�رشورة توفر طابع البتكار يف املوؤلف حتى يحوز على احلماية، ولهذا جند اأن اأغلب 
الفقه ذهب اإلى �رشورة حماية برنامج احلا�سوب مبوجب اأنظمة حق املوؤلف وذلك نظرا 
مبدعيها  اأفكار  للتعبري عن  و�سائل  فهي يف حقيقتها  الربامج،  لهذه  البتكاري  للطابع 
التي تتطلب نوعاً من اجلدة والبتكار ل على م�ستوى تنظيم لأفكار موجودة فح�سب، 
بل وحتى على م�ستوى مراعاة البتكار يف هذه الأفكار مبا يحقق املو�سوعية واجلدة يف 

هذه الأفكار اأو مو�سوعها والذي يجعلها قابلة للحماية)67).
وباعتبار برامج احلا�سب باأنها و�سائل للتعبري عن الأفكار املوجودة بذهن املربمج، فهي بهذا 
تو�سف باأنها م�سنفات تتواءم مع غريها من امل�سنفات اخلا�سعة حلماية قانون حق املوؤلف))6).

مل ي�سلم هذا الراأي من النتقادات التي عرب عنها العديد من القانونيني الذين راأوا 
للحماية مبوجب  تخ�سع  موؤلفات  تكون  لأن  ت�سلح  الأولية  ب�سورتها  الربامج  اأن  يف 
الن�سو�س  لأن ترم مبوجب  ت�سلح  عليها  الواقعة  اجلرائم  واأن  املوؤلف،  قوانني حق 
التي يت�سمنها قانون حق املوؤلف والقوانني التي يحيل عليها، اإل اأن هذه الربامج حني 
تتج�سد ب�سورتها املنقو�سة ال�سيء الذي يتعذر معه قراءتها من الإن�سان، هذا الو�سع 
التعبري  اأن  ذلك  الربامج،  على  املوؤلف  حلق  التقليدية  القوانني  تعريف  معه  ي�سعب 
املق�سود بهذا القانون هو التعبري الذي ي�سل اإلى احل�س الإن�ساين مبعان متعددة تعل 

من متلقيها مدركا لالأفكار املعرب عنها مبا�رش)69).
هذا الراأي تعر�س هو الآخر لالنتقاد وذلك بالقول اإن العمل الأ�سيل ملوؤلف الربنامج هو 
تلك الأفكار التي �ساغها �سياغة ترمي اإلى حتقيق هدفني الأول حتريك اآلت احلا�سوب على 
)67)  �أحمد �ل�سمد�ن: �لنظام �لقانوين حلماية بر�مج �لكمبيوتر، بحث من�سور يف جملة �لكويت، �ل�سنة ))، 

�لعدد 7/4)9)، �ص)).
))6)  �أ�سامة �أحمد �ملناع�سة: مرجع �سابق، �ص 6)).

)69)  �أ�سامة �أحمد �ملناع�سة، �ملرجع �ل�سابق، �ص 7)).
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نحو حمدد، والثاين اإخراج النتائج امل�ستهدفة من الربنامج اإلى اإدراك م�ستخدم احلا�سب 
لال�ستفادة منه، وهذه ال�سياغة قد تاأتي باللغة املفهومة اإن�سانيا-وهي ال�سورة الأولية- اأو 
تاأتي باللغة غري املفهومة عن طريق الإن�سان ولكنها ميكن فهمها عن طريق احلا�سب، وهذه 
ال�سورة ل تعدو اأن ت�سكل �سوى و�سيلة من و�سائل التعبري املختلفة ل تغري يف العمل الأ�سيل 

�سيئاً، لأن العربة لي�س بو�سيلة قراءة العمل بل بابتكارية العمل وم�سمونه)70).
من خالل ما �سبق يظهر اأن هنالك �سبه اإجماع على �رشورة حماية برامج احلا�سب الآيل 
مبوجب قوانني وت�رشيعات حق املوؤلف، ولعل هذا ما اأكد عليه املنظم العربي يف قانون حماية 
حق املوؤلف عندما ن�س على �سمول برامج احلا�سوب باحلماية الواردة لعنا�رش حق املوؤلف))7).
حق  بقانون  احلا�سب  لربامج  احلماية  هذه  على  اأكدت  الأنظمة  معظم  اأن  دام  وما 

املوؤلف، فما مدى توفري ن�سو�س حق املوؤلف للحماية اجلزائية لربامج احلا�سب الآيل؟

�ملطلب �لثاين حدود كفاية �حلماية �جلنائية لرب�مج �حلا�صب �لآيل

لقد �ساهمت اأنظمت حماية حق املوؤلف ومنها نظام حماية حقوق املوؤلف ال�سعودي 
يف  1424ه�  رجب   2 بتاريخ  م/41  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  التنفيذية  ولئحته 
الت�سدي لبع�س اجلرائم التي تتعر�س لها برامج احلا�سب الآيل))7)، وعملت على توفري 
حد اأدنى من احلماية لها، نظرا لأن هنالك العديد من اجلرائم التي تتعر�س لها الربامج 
اأفلتت من اخل�سوع للن�سو�س اخلا�سة بقانون حق املوؤلف، كجرمية ال�رشقة، حيث مل 

جند لها تنظيما �سمن نطاق ت�رشيعات حق املوؤلف.

)70)  �أ�سامة �أحمد �ملناع�سة: �ملرجع �ل�سابق، �ص))).
))7)  قانون حماية حق �ملوؤلف رقم )) ل�سنة )99)، حيث تن�ص �ملادة �لثالثة يف فقرتها �لأولى على ما يلي: 
هذه  نوع  كان  �أيا  و�لعلوم  و�لفنون  �لآد�ب  يف  �ملبتكرة  �مل�سنفات  �لقانون  هذ�  مبوجب  باحلماية  تتمتع   «
�مل�سنفات و�أهميتها �أو �لغر�ص من �إنتاجها« وتن�ص �لفقرة �لثامنة من ذ�ت �ملادة على« بر�مج �حلا�سوب 

�سو�ء �أكانت بلغة �مل�سدر �أو بلغة �لآلة«.
))7)  يف �ملادة �لثانية من حماية حقوق �ملوؤلف للم�سنفات �ملحمية يف �لفقرة )) برجميات �حلا�سب �لآيل.
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برامج  حماية  املوؤلف  حق  ت�رشيعات  خاللها  من  نظمت  التي  الطريق  وملعرفة 
احلا�سوب، نعمل على درا�سة جرمية التقليد املنظمة مبوجب قانون حق املوؤلف، ونبحث 

مدى انطباق الن�سو�س اخلا�سة بجرمية التقليد على برامج احلا�سب الآيل.
الفقرة الأولى: الأحكام اخلا�سة بجرمية التقليد)73).

القانونية حتى ي�ستحق  اأركانها  لها  يتوافر  اأن  –وكاأي جرمية-  تتطلب هذه اجلرمية 
مقرتفها العقاب، حيث تتطلب توافر الركن املادي واملعنوي، ف�سال عن الركن القانونى.

اأ/ الركن املادي)74): يتكون الركن املادي من ثالثة عنا�رش: ن�ضاط اإجرامي يتمثل يف 
العتداء على احلقوق املحمية، ونتيجة اإجرامية حمققة، وعالقة �سببية تقوم بني الفعل 

والنتيجة))7).
وبالتايل فاإنه ينبغي اأن يتوافر لل�ضلوك االإجرامي يف جرمية التقليد ثالثة �رشوط هي:
ال�رشط االأول: االعتداء على حق من حقوق املوؤلف، �ضواء اأكان هذا االعتداء ماليا اأو اأدبيا.

ال�رشط الثاين: عدم وجود اإذن كتابي من املوؤلف اأو من يقوم مقامه
ال�رشط الثالث: اأن يكون هذا ال�ضلوك االإجرامي امل�ضدر املبا�رش للنتيجة املتحققة)76).

ب/ الركن املعنوي. ل يكفي الركن املادي يف جرمية التقليد لقيام هذه اجلرمية، بل 
ل بد من توافر وقيام الركن املعنوي اإلى جانب الركن املادي.

�إنتاج ن�سخ على مثاله بحيث تبدو عند ت�سويقها كالأ�سل،  �أو  باأنه حماكاة برنامج ب�سنع  �لتقليد  )73)  يعرف 
ر�جع: د.ه�سام حممد فريد ر�ستم: قانون �لعقوبات وخماطر تقنية �ملعلومات، مرجع �سابق، �ص ))).

)74)  مبوجب �ملو�د ))، 9، 0)) من قانون حق �ملوؤلف �لأردين.
))7)  �ملادة �حلادية و�لع�سرون من �لنظام �ل�سعودي حلماية حقوق �ملوؤلف: �ملخالفات: تعد �لت�سرفات �لآتية 
تعديًا على �حلقوق �لتي يحميها �لنظام: )– القيام بن�شر م�شنف غري مملوك ملن قام بالن�شر، اأو ن�شره 
�أو من يثلهم. )–  �أو ورثته  �أو عقد من موؤلف �مل�سنف  �إذن كتابي  �أو دون ح�سوله على  مدعيًا ملكيته، 
تعديل حمتويات �مل�سنف �أو طبيعته �أو مو�سوعة �أو عنو�نه دون علم �ملوؤلف ومو�فقته �خلطية �مل�سبقة على 

ذلك، �سو�ء كان هذ� �لتعديل من قبل �لنا�سر �أو �ملنتج �أو �ملوزع �أو غريهم.
)76)  د. �أبو �لعال علي �أبو �لعال �لنمر: �حلماية �لوطنية للملكية �لفكرية، بحث مقدم �إلى �لندوة �لدولية عن 
�لرتخي�ص يف جمال �حلقوق �لفكرية وت�سوية �ملنازعات �لنا�سئة عنها، �لقاهرة. �لفرتة من 9 �إلى 0) يناير 

)99)، مركز �لقاهرة �لإقليمي للتحكيم و�لو�ساطة، د�ر �لنه�سة �لعربية )99)، �ص63-)6.
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ويق�سد بالركن املعنوي الق�سد اجلنائي لدى الفاعل وهو الق�سد اجلنائي العام الذي 
يقوم على العلم والإرادة، اأي العلم بعنا�رش اجلرمية، والإرادة التي تتجه اإلى ارتكاب 

ال�سلوك الإجرامي.
والق�سد الإجرامي يف جرمية التقليد مفرت�س ول حاجة لإثباته، حيث ميكن للمتهم 

اإثبات عك�سه اإذا ادعى ح�سن النية، ويرجع يف تقدير ذلك اإلى قا�سي املو�سوع.
ج/ الركن القانوين.

يف  التقليد)77)  جرمية  على  الن�س  ورد  فقد  بن�س،  اإل  عقوبة  ول  جرمية  ل  حيث 
املادة21 من نظام حماية حقوق املوؤلف ال�سعودي »ال�ستخدام التجاري للم�سنفات 
الفكرية بطرق التحايل التي ل ت�سمح بها اجلهة �ساحبة احلق، مثل ا�ستخدام الربجميات 

املن�ضوخة، اأو التقاط الربامج االإذاعية امل�ضفرة بطرق غري نظامية...
7 – ت�سنيع اأو ا�سترياد اأدوات – لغر�س البيع اأو التاأجري – لأي و�سيلة من �ساأنها 
�ساحبة  اجلهة  حتددها  التي  الطرق  غري  بطرق  م�سنفات  ا�ستغالل  اأو  ا�ستقبال  ت�سهيل 

احلقوق.
8 – ن�سخ اأو ت�سوير اأجزاء من كتاب اأو جمموعة كتب اأو اأجزاء من اأي م�سنف 
بعو�س اأو بدون عو�س دون احل�سول على املوافقات اخلطية من اأ�سحاب احلق واجلهات 
املعنية يف الوزارة، با�ستثناء حالت الن�سخ امل�رشوعة املبينة يف املادة اخلام�سة ع�رشة من 

هذا النظام.

)77)  �ملادة )) من قانون حماية حق �ملوؤلف �لتي جاء بها ما يلي: » �أ- يعاقب باحلب�ص مدة ل تقل عن ثالثة �أ�سهر 
ول تزيد عن ثالث �سنو�ت وبغر�مة ل تقل عن �ألف دينار ول تزيد عن ثالثة �آلف دينار �أو باإحدى هاتني 
�لعقوبتني: )-كل من با�سر بغري �سند �سرعي �أحد �حلقوق �ملن�سو�ص عليها يف �ملو�د ))، 9، 0)، 3)) من 
هذ� �لقانون.....«. يظهر من خالل هذ� �لن�ص �أن �ملنظم عمل على جترمي كل فعل ي�ص باحلقوق �لتي 
قررتها ن�سو�ص �ملو�د )، 9، 0)، 3). من قانون حق �ملوؤلف ل�سنة )99)، فاإذ� ما تو�فر �لركن �ملادي وكذ� 

�لركن �ملعنوي يف جرية �لتقليد �نطبق �لن�ص �لقانوين على �لفعل حمل �جلرية.
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9 – ا�سترياد امل�سنفات املزورة، اأو املقلدة، اأو املن�سوخة.
10- الحتفاظ مب�سنفات غري اأ�سلية يف املن�ساأة التجارية اأو امل�ستودع اأو غري ذلك من 

املواقع التابعة لها بطريقة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة باأي حجة كانت.
11- العتداء على اأي حق من احلقوق املحمية املن�سو�س عليها يف هذا النظام، اأو 

ارتكاب خمالفة لأي حكم من اأحكامه.
لكن ما مدى انطباق الن�سو�س اخلا�سة بجرمية التقليد على برنامج احلا�سوب؟

هذا ما نقوم ببحثه فيما يلي.
الفقرة الثانية: مدى انطباق الن�سو�س اخلا�سة بجرمية التقليد على برنامج احلا�سوب:

اإلى  النظر  وكذا  التقليد))7)  بجرمية  اخلا�سة  الن�سو�س  اإلى  بالنظر  فاإنه  الواقع  يف 
ال�رشوط املو�ضوعية التي ي�ضرتط توافرها يف برنامج احلا�ضوب يتبني اأن هذه االأخرية 
يف  ولعل  عليها،  التقليد  بجرمية  اخلا�سة  الن�سو�س  لنطباق  حمال  تكون  لأن  ت�سلح 

موقف النظام والق�ساء يف خمتلف دول العامل خري دليل على ذلك)79).
نلم�س اأن الأنظمة املقارنة اعرتفت بالتقليد لربامج احلا�سب الآيل باعتباره واحداً من 

�ملوؤلف �جلز�ئري يف فقرتها  ))7)  فبالن�سبة ملو�قف �لأنظمة �ملقارنة، فقد ن�ست �ملادة )49)) من قانون حق 
�لثالثة بالقول: » يعد مرتكبا جنحة �لتقليد و�لتزوير كل من يقوم بالأعمال �لتالية...3: ��ستن�ساخ م�سنف �أو 
�أد�ء فني باأي �أ�سلوب من �لأ�ساليب يف �سكل ن�سخ مقلدة ومزورة«)7. وبالرغم من �أن �مل�سرع �جلز�ئري مل 
ياأت بالن�ص �سر�حة على بر�مج �حلا�سب �لآيل �سمن ن�سو�ص قانون حق �ملوؤلف، �إل �أنه بالرجوع �إلى تعريف 
�مل�سنف وفقا لقانون حق �ملوؤلف �جلز�ئري نلم�ص �أن بر�مج �حلا�سب مبفهومها �ل�سالف �لإ�سارة �إليه تدخل 
يف عد�د �لأعمال �ملحمية مبوجب هذ� �لقانون، كما ق�ست �ملادة ))))) من قانون حق �ملوؤلف �مل�سري يف 
فقرتيها )) و3) بالقول: »مع عدم �لإخالل باأية عقوبة �أ�سد يف قانون �آخر يعاقب باحلب�ص مدة ل تقل عن 
�سهر وبغر�مة ل تقل عن خم�سة �آلف جنيه ول جتاوز ع�سرة �آلف جنيه �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني كل من 
�رتكب �أحد �لأفعال �لتالية: ...): تقليد م�سنف �أو ت�سجيل �سوتي �أو برنامج �إذ�عي �أو بيعه �أو عر�سه للبيع �أو 
للتد�ول �أو �لإيجار مع �لعلم بتقليده. 3: �لتقليد يف �لد�خل مل�سنف �أو ت�سجيل �سوتي �أو برنامج �إذ�عي من�سور 

يف �خلارج �أو بيعه �أو عر�سه للبيع �أو �لتد�ول �أو لالإيجار �أو ت�سديره �إلى �خلارج مع �لعلم بتقليده«.
)79)  قانون حق �ملوؤلف �مل�سري رقم )3 ل�سنة )99) )�لو�رد �سمن نطاق قانون حماية حقوق �مللكية �مل�سري 

رقم )))) ل�سنة )00)).
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الأفعال املعاقب عليها مبوجب القانون، واأدرجت هذه اجلرمية مبختلف �سورها، �سمن 
ن�سو�س قوانني حق املوؤلف)0)).

حق  ميدان  يف  الأخرى  الأنظمة  من  عدد  اإلى  الإ�سارة  من  ال�سدد  هذا  يف  وميكن 
املوؤلف التي تناولت برامج احلا�سب الآيل وخ�ستها باحلماية، ومن بينها القانون الحتادي 
يف الإمارات ل�سنة 1992 وذلك يف مادته 2/2/ز، والقانون التون�سي حلماية امللكية 
الأدبية والفنية رقم )36( ل�سنة 1994 يف ف�سله الثاين، وغريها من الأنظمة العربية التي 

اعرتفت للربامج باحلماية �سمن ت�رشيعاتها املتعلقة مبيدان امللكية الأدبية والفنية.
اأما بالن�سبة اإلى موقف الق�ساء املقارن فقد ق�ست معظم الأحكام الق�سائية ب�سالحية 
الدول  هذه  ومن  امل�سنفات،  من  النوع  هذا  حلماية  املوؤلف  حلق  التقليدية  الأنظمة 

فرن�سا))))، والكويت، وجنوب اأفريقيا....الخ)))).

)0))  تن�ص �ملادة 40) من قانون حق �ملوؤلف �مل�سري �لو�رد »تتمتع بحماية هذ� �لقانون حقوق �ملوؤلفني على 
م�سنفاتها �لأدبية و�لفنية وبوجه خا�ص �مل�سنفات �لآتية: ... ): بر�مج �حلا�سب �لآيل«

))))  ومن هذه �لأحكام حكم حمكمة باري�ص �ل�سادر يف ))/0)/3)9) و�لقا�سي »باأن عدم �جتاه �لرب�مج للفكر 
�إلى ��ستبعادها من طائفة  �أن يوؤدي  �أن توؤثر على تكييفها �لقانوين، ول يجب  �لإن�ساين ب�سكل مبا�سر، ل يجب 
�لأعمال �لذهنية �ملحمية بحق �ملوؤلف« وقد جاء يف حيثيات �حلكم �لقول: »�إذ� كانت بر�مج �ملنظمات �لآلية ل 
تدرك فورا بوا�شطة حوا�س الإن�شان كما هو احلال بالن�شبة للم�شنفات الأدبية اأو الفنية كت�شميم الأ�شكال، اأو 
�أ�سطو�نات  �أو �سحبها على  �لآيل  نقلها على ركائز مادية مثل ظهورها على �سا�سة �حلا�سب  �أنها تفهم بف�سل 
ممغنطة؛ و�إذ� كانت قر�ءتها لي�ست يف مقدرة �جلميع وحتتاج �إلى تقنية خا�سة، �إل �أن هذ� �لتفرد لي�ص من �ساأنه 
�أن يوؤدي �إلى ��ستبعادها من طائلة �لأعمال �لذهنية �ساأنها يف ذلك �ساأن �ملقطوعات �ملو�سيقية �لتي يعرب عنها 
 Locas. Protection de logiciel، Juris بلغة رمزية حتتاج لفهمها تعليما خا�سا«، ر�جع بهذ� �خل�سو�ص: 
Classeur Commercial، vol concurrence، No.45 p..12-14. كما �إن حمكمة �لتمييز �لكويتية �أ�سارت 
يف �إحدى �أحكامها بالقول: »ل يق�سد بامل�سنف �إل �لعمل �لفكري، �أي �لفكرة، ولي�ص �ل�سيء �ملادي �لذي يحتوي 
على هذه �لفكرة، فامل�سنف لي�ص هو هذ� �لكتاب �أو �ل�سريط �أو �ل�سطو�نة، بل هو �لفكرة �ملفرغة فيه، وبالتايل 
فاإن ��ستغالل تلك �لفكرة على �أي �سورة من �ل�سور �أيا كان �لقالب �لذي تفرغ فيه بغري �إذن �ساحبها ي�سحى 
�لعربية  �لتمييز 7)/)/))9)- �ملجلة  �لكويت - د�ئرة  »: حكم حمكمة  �مل�ساءلة  عمال غري م�سروع م�ستوجبا 

للفقة و�لق�ساء- عدد �أكتوبر ))9) �لأمانة �لعامة ملجل�ص وزر�ء �لعدل �لعرب �ص 94).
))))  هكذ� عدلت هذه �ملادة يف �لقانون رقم 4) ل�سنة )99) قانون معدل حلماية حق �ملوؤلف �لأردين وكانت 
�لعقوبة �ل�سابقة قبل �لتعديل �حلب�ص مدة ل تقل عن ثالث �أ�سهر وغر�مة من 00) �إلى 000) دينار.ر�جع 

�أ�سامة �أحمد �ملناع�سة و�آخرون: مرجع �سابق �ص )4) –49).
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وبالرغم من تاأكيد معظم الت�رشيعات على اإمكانية �سمول برامج احلا�سب باحلماية اجلزائية 
العديد من  اأيدي  املوقف تعر�س لالنتقاد على  اأن هذا  اإل  املوؤلف؛  مبوجب ت�رشيعات حق 
الفقهاء وذلك من خالل الت�سكيك يف مدى ا�ستيعاب حق املوؤلف لكل �سور العتداء الواقعة 
على برامج احلا�سب كجرائم ال�رشقة والتزوير املتعلقة بالبيانات املخزنة يف الربنامج، حيث 
تعد هذه اجلرائم ذات طبيعة خا�سة ل ميكن �سمولها باأحكام حق املوؤلف واإن انطوت الربامج 

على ذات ال�رشوط الواجب توافرها يف املوؤلف حتى يحوز على احلماية.
واإذا ما اأخذنا بالعتبار الطبيعة اخلا�سة التي تتميز بها الربامج عن الإبداعات الأخرى 
بخ�سائ�س ذاتية، فاإن ذلك ي�ستلزم بذل املزيد من اجلهد لإبراز هذه اخل�سائ�س وذلك 
ق�سد الو�سول اإلى تقرير نظام قانوين خا�س حلمايتها باعتبارها �سيئا قانونيا م�ستحدثا 

يتمثل يف كونها عبارة عن اأداة اأو منتجات غري مادية)3)).
من خالل ما �سبق يظهر ما يلي:

اأوًل: انطباق الن�سو�س املتعلقة بجرمية التقليد على برامج احلا�سب مما يعني اأن هذه 
الأخرية ت�سلح لأن تكون م�رشحا جلرمية التقليد.

اأن انطباق تلك الن�سو�س املتعلقة بجرمية التقليد على برنامج احلا�سوب  ثانياً: 
يعني  ل  املوؤلف  حق  ن�سو�س  مبوجب  املقررة  باحلماية  الربامج  �سمول  وبالتايل 
مظاهر  كل  ا�ستيعاب  ول  للربامج  الالزمة  احلماية  لتوفري  الأخ��رية  هذه  اإمكانية 

العتداء الواقعة عليها.
ثالثاً: اأن هنالك العديد من اجلرائم الواقعة على الربامج وامل�سمولة مبوجب ن�سو�س 

اجلرائم الواقعة على الأموال.
رابعاً: اأن مدة احلماية للربامج مبوجب ن�سو�س قانون حق املوؤلف ل تتنا�سب والطبيعة 
�ملت�سلة  �جلو�نب  �تفاقية  ظل  يف  �لفكرية  للملكية  �لوطنية  �حلماية  �لنمر:  �لعال  �أبو  علي  �لعال  �أبو  د.    ((3(

بالتجارة من حقوق �مللكية �لفكرية –جات 994)- مرجع �سابق، �ص )6، 69.
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اخلا�سة التي تتمتع بها هذه الربامج، مما ي�ستدعي معه العمل على اإعادة النظر بهذه احلماية)4)).
اأ�سكال  لكافة  �سمولها  يف  املوؤلف  حق  ت�رشيعات  به  منيت  الذي  الف�سل  هذا  اإزاء 
اجلرائم الواقعة على برامج احلا�سب الآيل، بات لزاما بحث اإمكانية قيام هذه احلماية 
الأموال، خ�سو�ساً  الواقعة على  باجلرائم  املتعلقة  القوانني  ن�سو�س  اجلزائية مبوجب 
واأننا نعلم اأن هنالك العديد من اجلرائم التقليدية التي تتعر�س لها الربامج والتي يكون 

حمل ترميها ن�سو�س القانون املتعلقة بجرائم الأموال.

الف�شل الثاين: 
احلماية اجلنائية للربامج �شمن نطاق ن�شو�س جرائم الأموال

اأوًل حتديد مدى انطباق و�سف املال على الربنامج، ثم تبيان حدود  يقت�سي الأمر 
كفاية هذه احلماية للربامج مبوجب ن�سو�س جرائم الأموال.

املبحث الأول: 
مدى انطباق و�شف املال على برامج احلا�شوب

يتعلق الأمر هنا باحلديث عن مدى انطباق و�سف املال على برامج احلا�سب الآيل، 
اأو بحكم  بطبيعته  التعامل  دائرة  املدين هو كل �سيء غري خارج عن  املجال  واملال يف 

القانون. وال�سيء هو كل ما ي�سلح اأن يكون حمال للحقوق املالية.

)4))  د. علي عبد �لقادر �لقهوجي: �حلماية �جلنائية للبيانات �ملعاجلة �إلكرتونيا، بحث مقدم �إلى موؤمتر �لتعاون 
و�لكمبيوتر و�لإنرتنت، جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، كلية �ل�سريعة و�لقانون، 000)، �ص 4) وما بعدها.
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حيث  ومن  ومنقولت،  عقارات  اإلى  للحركة  قابليتها  حيث  من  الأ�سياء  وتق�سم 
اإدراكها باحل�س اإلى اأ�سياء مادية واأخرى غري مادية، اأي معنوية)))).

نقله  ميكن  ل  �سيء  كل  بكونه  يعرف  بحيث  وال�ستقرار،  بالثبات  العقار  ويت�سف 
دون تلف، وما عداه يعترب منقول. وينق�سم املنقول اإلى مادي ومعنوي وذلك باعتبار 
اأن املنقول اأ�سال هو مال، واأن املال قد يكون ماديا كما قد يكون معنويا. والواقع اأن 
القانون اجلزائي ا�ستعان بالقانون املدين يف و�سف املال وحتديد معناه، ولو اأنه تو�سع 
�سيئا ما يف معنى املنقول اخلا�سع للحماية اجلزائية وذلك باعتبار املنقول كل �سيء ميكن 

نقله من مكان اإلى اآخر حتى ولو كان عقارا، قيا�سا على العقارات بالتخ�سي�س)6)).
مما �سبق يت�سح اأن احلماية مق�سورة على املنقول الذي ميكن نقله من مكان اإلى اآخر، 
اأي ا�ستبعاد املال املعنوي من نطاق هذه احلماية، وذلك لعدم اعتبارها اأموال مبقت�سى 

الآراء ال�سابقة.
هذه النظرة تغريت وذلك بفعل التطورات املتنامية وال�رشيعة التي حدثت يف ميدان 
التكنولوجيا عموما والربجميات على وجه التحديد، حيث انت�رشت الأموال املعنوية 
يف  تفوق  اقت�سادية  قيمة  الأم��وال  لهذه  اأعطيت  بحيث  متناهية  وغري  كبرية  ب�سوره 

اأهميتها قيمة الأموال املادية.
ومنذ ذلك احلني اأخذ الفقه بالبحث عن املعيار الذي ميكن من خالله اإ�سباغ �سفة املال 
على ال�سيء املعنوي غري معيار مادية املال اأو طبيعة ال�سيء الذي يرد علية املال املعنوي، 
وجيء مبعيار القيمة القت�سادية لل�سيء »حيث يعترب ال�سيء مال ل بالنظر اإلى ما له من 

))))  د. �أبو �لعال علي �أبو �لعال �لنمر، مرجع �سابق، �ص 0)).
)6))  عو�ص عبد �لتو�ب: �ل�سرقة و�غت�ساب �ل�سند�ت و�لتهديد، د�ر �مل�سرق �لعربي، �لقاهرة ))9)، �ص 0) 
نقال عن: د. �أبو �لعال على �أبو �لعال �لنمر، �ملرجع �ل�سابق، �ص))). د. نائل عبد �لرحمن �سالح: �لوجيز 

يف �جلر�ئم �لو�قعة على �لأمو�ل، �لطبعة �لأولى، د�ر �لنه�سة �لعربية، �لقاهرة، 994)، �ص ))).
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كيان مادي واإمنا بالنظر اإلى قيمته القت�سادية، وذلك على اأ�سا�س اأن القانون اإذا مل ي�سبغ 
�سفة املال على الأ�سياء ذات القيمة القت�سادية يعترب قانونا منف�سال عن الواقع«)7)).

بناء على ذلك ميكن اإ�سباغ �سفة املال على برامج وبيانات احلا�سب ملا لها من قيمة اقت�سادية 
وبالتايل خ�سوعها للحماية اجلنائية التي تكفلها الن�سو�س التقليدية جلرائم الأموال.

والواقع اأن العتداء على الدعامة املادية املثبت عليها برنامج احلا�سب مثل ال�رشائط 
ميكن  مادياً  منقوًل  باعتبارها  املبداأ  حيث  من  اإ�سكالت  تثري  ل  وال�سطوانات...اإلخ 
حمايته مبوجب ن�سو�س اجلرائم الواقعة على الأموال))))، اإل اأن امل�سكل املطروح اإذا 
ما كان حمل العتداء هو برنامج احلا�سب ذاته اأو ما يحتوي علية من معلومات. وهنا 
ل�ساحبها  ال�سخ�سي  الراأي  تعك�س  اأنها  طاملا  املعلومات  هذه  باأن  للقول  الفقه  تدخل 
اعتباراته  اأملته عليه  فيها وو�سعها مبا  الذي فكر  باعتباره هو  به  اأنها ل�سيقة  فهذا يعني 
�ساحبها  وبني  بينها  قائماً  ي�سبح  الذي  للحق  مو�سوع  فهي  وبالتايل  فيها،  ال�سخ�سية 
فيها، وهي قابلة لالنتقال من حيث املبداأ وذلك على اعتبار اأن هنالك طرفاً اآخر ي�ستقبل 
هذه املعلومات، ومن هنا تن�ساأ عالقات حمورها املعلومات اإما بينها وبني �ساحبها، اأو 
بني �ساحبها والغري، ويكون ملالكها حق الحتفاظ بها ونقلها وبيعها...اإلخ، ومن الأمثلة 

على هذه املعلومات جند برنامج احلا�سوب)9)).
واخلال�سة اأنه بناء على هذا الراأي فاإن برامج احلا�سب الآيل تخ�سع للحماية القانونية 

املقررة ل�سائر الأموال.
تكون  لأن  املعلومات  الفرن�سي- فريى عدم �سالحية  الفقه  الفقهي -ومنه  اجلانب  اأما 

)7))  د. حممد ح�سام حممود لطفي: �جلر�ئم �لتي تقع على �حلا�سبات �أو بو��سطتها« بحث مقدم �إلى �ملوؤمتر 
�ل�ساد�ص للجمعية �مل�سرية للقانون �جلنائي حتت عنو�ن: م�سكالت �مل�سوؤولية �جلنائية يف جمال �لإ�سر�ر 

بالبيئة و�جلر�ئم �لأخرى �لو�قعة يف جمال تكنولوجيا �ملعلومات، �لقاهرة 994)، �ص))4 وما بعدها.
))))  د. هدى حامد ق�سقو�ص: جر�ئم �حلا�سب �لإلكرتوين يف �لت�سريع �ملقارن، مرجع �سابق، �ص)3.

)9))  د. �أبو �لعال علي �أبو �لعال �لنمر: مرجع �سابق، �ص 4))، 3)).
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حمال لالعتداء عليها، وذلك من خالل القول اإن الأفكار يف حد ذاتها ل ت�سلح حتى تكون 
حمال للتملك وال�ستئثار واأن متلكها والنتفاع بها حق للكافة دون متييز)90)، اإل اأن هذا اجلانب 

نظر اإلى املعلومات يف �سورتها املجردة اأو ما يعرف ب�«اخلوارزميات« ولهذا مت انتقاده))9).
ق بني املعلومات يف �سورتها املطلقة وبني املعلومات املعاجلة  وظهر جانب اآخر فرَّ
بالإمكان  اإلكرتونياً، واإمنا ي�سبح  اإلكرتونياً، بحيث مل تعد الأفكار مطلقة بعد معاجلتها 
تقديرها كمياً، وبالتايل مل تعد �سيئاً معنوياً كاحلقوق والآراء والأفكار، بل �سيئاً له يف 
بناء على هذا  يلزم  وبالتايل  املح�سو�س وجود مادي غري حم�سو�س،  العامل اخلارجي 
الراأي اأن تعالج املعلومات اآليا حتى ت�سبح من قبيل الأموال اخلا�سعة للحماية اجلنائية 
»وذلك على اعتبار اأن هذه املعاجلة تتم ب�سورة نب�سات اإلكرتونية مما ي�سوغ القول باأنها 
بعملية املعاجلة تتحول من اأموال معنوية اإلى اأموال مادية الأمر الذي يقود اإلى متتعها 

بالن�سو�س التقليدية بجرائم الأموال))9).
من خالل ما �سبق يظهر اأنه ميكن اإ�سباغ حماية الن�سو�س التقليدية اخلا�سة بجرائم 
الأموال على برامج احلا�سب الآيل وذلك طاملا مت العرتاف لهذه الأخرية ب�سفة املال 
تقع  اأن  ت�ضرتط  مل  حيث  عامة  جاءت  الن�ضو�س  هذه  اأن  اأ�ضا�س  على  وذلك  املنقول 
جرائم الأموال على منقول مادي، وبالتايل يقت�سي اأن يكون مت�سورا يف اأن تقع هذه 

اجلرائم على حمال غري مادية ما دام اأنه اعرتف لها ب�سفة املال وكونها قابلة للتملك.
ولكن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه يتعلق باملدى الذي ميكن لهذه الن�سو�س التقليدية 
نتولى  ما  برامج احلا�سب الآيل؟ وهو  لها  تتعر�س  التي  فيه لكل اجلرائم  ت�ستوعب  اأن 

تبيانه يف املطلب التايل.
)90)  د. ه�سام حممد فريد ر�ستم: قانون �لعقوبات وخماطر تقنية �ملعلومات، مرجع �سابق، �ص 7))، 6)).

))9)  يق�سد باخلو�رزميات �لأفكار �ملطلقة �أو �لغري حممية و�لغري عائدة ملكيتها �إلى �أحد، حيث ينطبق هذ� 
الو�شف على الأفكار يف �شورتها املجردة والغري منطوية على ن�شاط اإبداعي وجديد.

))9)  د. ه�سام حممد فريد ر�ستم: قانون �لعقوبات وخماطر تقنية �ملعلومات، 49).
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املبحث الثاين: 
حدود كفاية احلماية املقررة للربامج 

مبوجب ن�شو�س جرائم الأموال

بيَّنا فيما �سبق الطبيعة القانونية لربنامج احلا�سب الآيل وقلنا اإن املوقف الراجح يف 
الفقه يرى بانطباق و�سف املال عليها، اإل اأن ذلك ل يعني متتعها باحلماية اجلنائية املقررة 
يف جرائم الأموال ب�سورة اآلية؛ فهي ل تخ�سع جلميع اأوجه هذه احلماية نظرا لطبيعتها 
هذه  لأهم  �سنتعر�س  فاإننا  ذلك  ولتاأكيد  الأموال،  من  غريها  عن  متيزها  التي  اخلا�سة 
لنا بعدها  يت�سنى  برامج احلا�سوب، حتى  اأحكامها على  انطباق  اجلرائم لتحديد مدى 
واحللول  الأم��وال،  جرائم  ن�سو�س  مبوجب  املقررة  احلماية  هذه  كفاية  حدود  معرفة 

املقرتحة بهذا ال�سدد.

�ملطلب �لأول: جرمية �ل�صرقة

ال�رشقة هي اختال�س مال منقول معلوم للغري بنية متلكه)93)، ويعرفها قانون العقوبات 
الأردين باأنها« اأخذ مال الغري املنقول دون ر�ساه«)94)، وبالتايل فهي جرمية اعتداء على 
مال الغري باإخراجه من حيازة املالك واإدخاله يف حيازته دون وجه �رشعي، ودون ر�سا 

�ساحب املال اأو علمه.
والواقع اأن هنالك اإجماعاً مطلقاً على اعتبار احلا�سب ب�سقه املادي كجهاز وما يرافقه 
من اأجهزة هو مال منقول، وميكن اأن يكون حمال لل�رشقة كغريه من الأموال، اإل اأن 

)93)  د. ه�سام حممد فريد ر�ستم: �ملرجع �ل�سابق، �ص 7)).
)94)  �ملادة 399/) من قانون �لعقوبات �لأردين رقم 6) ل�سنة 960).
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حيث  والبيانات،  الربامج  وهو  للحا�سب  املعنوي  بال�سق  يتعلق  فيما  يقع  الختالف 
لإمكانية  ومعار�س  موؤيد  بني  ال�رشقة  يكون حمال جلرمية  اأن  اإمكانية  الفقه يف  اختلف 

وقوع جرمية ال�رشقة على الربامج.
ويرجع ال�سبب يف الختالف اإلى املفهوم التقليدي لل�رشقة والذي يت�سمن نزع املال 
من حيازة �ساحبه واإدخاله يف حيازة ال�سارق، حيث كيف ميكن ت�سور نزع املعلومات 
يف  واإدخالها  ال�سارق  طرف  من  املعلومات  عن  ن�سخة  اأخذ  عند  �ساحبها  حيازة  من 

حيازته، حيث تبقى املعلومات يف هذه احلالة يف حيازة �ساحبها))9).
ولعل هذا ما جعل البع�س ينفي اأن ترد ال�رشقة على الربامج اأو املعلومات، وبالتايل 

عار�س هذا اجلانب اإمكانية اأن تكون الربامج حمال لل�رشقة على الإطالق.
تكون  اأن  باإمكانية  يقول  الذي  الراأي  اأن�سار  انتقادات من جانب  واجه  الراأي  هذا 
الربامج حمال لل�رشقة، ويرى اأن�ضار هذا االجتاه اأن ال�رشقة تتم بن�ضاط اإيجابي وهو ن�ضخ 
الربنامج اأو ت�سويره حيث يعد هذا الفعل �رشقة براأيهم، واأن عملية ال�رشقة هي تطور 
اإلى حيازة  املال من حيازة �ساحبة  نقل  اإلى  فلم يعد هناك حاجة  الأخذ،  اأ�سلوب  يف 
ال�سارق، بل تتحقق ال�رشقة مبجرد اأخذ ن�سخة من الأ�سل مع بقاء هذا الأ�سل يف حيازة 

�ساحبه ما دام اأن هذا الأخذ قد مت دون موافقة �سحبه)96).
وقد لقى هذا الراأي �سدًى وا�سعاً، وخ�سو�ساً اأن هدف امل�رشع يف معظم الدول 
هو الت�سييق من دائرة التجرمي، فكيف ميكن ت�سور عدم ترمي مثل هذه الأفعال اإن قلنا 

بعدم ت�سور �سمولها بن�سو�س جرمية ال�رشقة؟)97).

))9)  �أ�سامة �أحمد �ملناع�سة و�آخرون: جر�ئم �حلا�سب �لآيل و�لإنرتنت، مرجع �سابق، �ص 3)).
)96)  �أ�سامة �أحمد �ملناع�سة، �ملرجع �ل�سابق، �ص، �ص 4))، 3)).

�لثقافة، عمان،  د�ر  �لعقوبات،  قانون  �لأم��و�ل يف  على  �لعتد�ء  �لعاين: جر�ئم  �إبر�هيم  عبد  عادل  د.    (97(
�لطبعة �لثانية 997)، �ص 49.
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كما اأن الق�ساء الفرن�سي من جانبه اأيد فكرة اأن تكون الربامج حمال للجرمية))9) اإذا 
ما توافر الركن املعنوي واملتمثل بتوافر الق�سد اجلنائي العام القائم على العلم والإرادة 

لتحقيق م�سلحة �سخ�سية، وذلك اإلى جوار الركن املادي ال�سالف الإ�سارة اإليه.
وبالرغم من تاأكيد القانونيني يف العديد من املنا�سبات على تلك النتيجة التي تو�سل 
اإليها الق�ساء الفرن�سي لحقا)99)، فاإنه بالنظر اإلى موقف املنظم امل�رشي)00))، حيث يفهم 
الأول  عن�رشين،  على  واأقامته  الأخذ  مفهوم  عرفت  اأنها  م  ع  ق   399 املادة  �سياق  من 
الأخذ  لفعل  املادية  الطبيعة  منهما  يفهم  اللذين  مكانه،  من  النقل  والثاين  التحريك، 
يختلف  ول  عليه))0))،  املجني  ر�ساء  دون  احليازة  بتبديل  اإل  يتم  ل  الذي  )الختال�س( 
الأمر بالن�سبة للمنظم الأردين وحتديداً ن�س املادة 399 من قانون العقوبات الأردين، فاإنه 
اأو  البيانات  على  العتداء  كان  وملا  الآيل،  احلا�سب  برامج  على  كامل  ب�سكل  ينطبق  ل 
 (Logabax( 9)  ظهر هذ� �لر�أي من خالل �حلكم �لذي �أ�سدرته حمكمة �لنق�ص �لفرن�سية يف هذ� �ل�ساأن وهو حكم((
�لذي تتلخ�ص وقائعه يف �أن �أحد مهند�سي �سركة »لوجاباك�ص« قد ف�سل من عمله، وحني رفع دعوى �سد �ساحب 
�لعمل قدم تاأييد� لدعو�ه م�ستند�ت ح�سل عليها من �ل�سركة مبنا�سبة وظيفته �ل�سابقة، وقد قدم للمحاكمة بتهمة 
�ل�سرقة لهذه �مل�ستند�ت قبل ف�سله، وبر�أته حمكمة �أول درجة وثاين درجة على �أ�سا�ص �أنه مل يحمل �مل�ستند�ت 
�إلى بيته بهدف �لتملك، لكن حمكمة �لنق�ص �لفرن�سية نق�ست �حلكم ملخالفته للقانون على �أ�سا�ص �أن �لقانون 
مل ي�شرتط لتحقق الأخذ يف ال�شرقة اأخذ ال�شيء اأو انتزاعه، واأن الأخذ يكن اأن يتحقق لو كان ال�شيء بني يدي 
�جلاين قبل �ل�ستيالء عليه على �سبيل �ليد �لعار�سة، ولأن �جلاين ��ستولى على �مل�ستندين �لتابعني لل�سركة �لتي 
كان يعمل فيها مل�سلحته �ل�سخ�سية، وبدون ر�سا رب �لعمل �ملالك لهما �أثناء �لوقت �لالزم لت�سويرها، وبالتايل 
النا�شئة عن احلا�شب الآيل )احلماية اجلنائية  اأحمد ح�شام طه متام: اجلرائم  فاإن هناك جرية �شرقة، د. 

للحا�سب �لآيل)، در��سة مقارنة، �لطبعة �لأولى، د�ر �لنه�سة �لعربية، �لقاهرة 000)م، �ص 496.
)99)  د. حممود جنيب ح�سني: �سرح قانون �لعقوبات، �لق�سم �خلا�ص، د�ر �لنه�سة �لعربية- �لقاهرة 6)9)، 

�ص9)3 وما بعدها.
)00)) ر�جع بهذ� �خل�سو�ص د. ه�سام حممد فريد ر�ستم: ، �ملرجع �ل�سابق، �ص ))3.

))0)) �لو�قع �أنه ينبغي �لتمييز بني �أمرين: �لأمر �لأول: يتعلق باللحظة �لتي تتعا�سر فيها �سرقة �لكيان �ملنطقي 
)�لربنامج) مع حلظة �سرقة دعائمه �ملادية )�أ�سطو�نات، �أو �أ�سرطة ممغنطة، �أو ورقة، �أو �لذ�كرة �لقارئة 
فقط، فاإن و�سف �ل�سرقة ينطبق لأن هنالك �سيئا ماديا مت �ل�ستيالء عليه. �أما �لأمر �لثاين: فيتعلق باحلالة 
�لتي يقوم فيها �جلاين بت�سجيل �لكيان �ملنطقي �خلا�ص بالغري على دعامة خالية يلكها، حيث يثور �لت�ساوؤل 
فيما �إذ� كان فعل �لأخذ موجبا لقيام �لركن �ملادي جلرية �ل�سرقة، �أم �أن ذلك يعد جمرد �سلب معلومة. 

ر�جع: حممد �أمني �أحمد �ل�سو�بكة، جر�ئم �حلا�سوب و�لنرتنت، د�ر �لثقافة 004)، �ص)4).



225
جملة الق�ضائية - العدد الثامن - حمرم  1435هـ

املعلومات املخزنة اأو املتبادلة بني احلوا�سيب ينح�رش باحل�سول على منفعة ال�سيء فقط 
حماية  عن  قا�رشا  ياأتي   399 املادة  ن�س  فاإن  �ساحبه،  حيازة  يف  يبقى  الذي  اأ�سله  دون 
حيازة  من  خرجت  الأخ��رية  هذه  اأن  لو  وحتى  بل  املعلومات،  اأو  البيانات  اأو  الربامج 
�ساحبها، فاإننا نكون ب�سدد جرمية اإتالف للربامج اأو حمو للمعلومات اأو تعطيل لالآلة))0)).
واإذا كان من اتاه من القانونيني العرب)03)) قد و�سع من مدلول لفظة )مال( لت�سمل 
القوى املحرزة )والتي تعد طاقة اأو قوى تخ�سع ل�سيطرة من يولدها كالكهرباء()04)) اإل 
اأنه ل ميكن انطباق و�سف الطاقة اأو القوى على املعلومات اأو البيانات، فهذا الو�سف 
ي�سلح فيما اإذا كانت هذه البيانات اأو املعلومات تخ�سع ل�سيطرة من يبتكرها وي�ستطيع 
النتفاع بها وت�سلح للخروج من حيازته والدخول يف حيازة اأخرى، ولها مقابل مادي 
بالبيع وال�رشاء، وبالتايل ميكن اأن يقع عليها فعل الأخذ، وامل�سكل اأحد عنا�رش الركن 
كياناً  متّثل  املعلومات  اأو  البيانات  واأن  اأما  الكهرباء،  مثل  مثلها  ال�رشقة،  جلرمية  املادي 
منطقياً )برناجماً( بو�سفها عمل ذهني، فاإنه يتعذر القول بانطباق و�سف ال�رشقة عليها 
كون اأن وقوع فعل الأخذ الذي ل يتم اإل بتبديل احليازة دون ر�ساء املجني عليه اأمر ل 

ميكن ت�سورة بالن�سبة لهذه الربامج))0)).
يف �سوء ما تقدم فاإن ت�سور ال�رشقة يف ال�سق املعنوي لربامج احلا�سب الآيل اأمر 
اأوامر  اأن  التقليدية ذلك  التجرمي  الأموال يف نظم  اإطار ن�سو�س جرائم  غري ممكن يف 
احلا�سب الآيل جلرمية �رشقة املعلومات ل تظهر ب�سورة مادية، بل تو�سف باأنها نب�سات 

))0)) حممد �أمني �أحمد �ل�سو�بكة: �ملرجع �ل�سابق، �ص 43).

)03)) حممد �أمني �أحمد �ل�سو�بكة: �ملرجع �ل�سابق، �ص 43).

)04)) حممد �أمني �أحمد �ل�سو�بكة: �ملرجع �ل�سابق، �ص )4).
))0))حممد �أمني �أحمد �ل�سو�بكة: مرجع �سابق، �ص 40). كذلك ر�جع: �أ.د. و�ثبة �ل�سعدي �حلماية �جلنائية 
لرب�مج �حلا�سوب، ورقة بحثية مقدمة �إلى موؤمتر �لقانون و�حلا�سوب يف �لفرتة من )) – 4) متوز 004). 
د�ر  �لدولية،  و�أبعادها  �حلا�سوب  جر�ئم  �لر�زقي:  معمر  وحممد  عبابنة،  �أحمد  حممود  ر�ج��ع:  كذلك 

�لثقافة، عمان )00)، �ص 97.
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احلماية  اأن  يعني  مما  حم�سو�سة«.  غري  طبيعة  ذات  كهرومغناطي�سية  واأمواج  اإلكرتونية 
اجلنائية لربنامج احلا�سوب مبوجب ن�سو�س اجلرائم الواقعة على الأموال ل تعمل على 

ا�ستيعاب اأهم اجلرائم التي تتعر�س لها الربامج وهي جرمية ال�رشقة.
وقد اأح�سن املنظم ال�سعودي يف اإفراده نظاماً حلماية املعلوماتية، حيث يعاقب النظام 
الكمبيوتر  با�ستعمال  اأو  طريق  الغري عن  اأموال  على  ال�ستيالء  على جرمية  ال�سعودي 
على الربامج اأو على ما يقوم باملال، وقد ا�سرتطت املادة الرابعة من النظام للعقاب على 
هذه اجلرمية ركنا ماديا وركنا معنويا يتمثل الركن املادي يف هذه اجلرمية يف ال�ستيالء 
اإذاً فهذه اجلرمية من نوع اجلرائم ذات النتيجة املادية وهي  الفعلي على اأموال الغري، 
وقوع ال�رشر، فتن�س على ذلك املادة الرابعة بقولها »ال�ستيالء لنف�سه اأو لغريه على مال 

منقول اأو على �سند اأو توقيع هذا ال�سند..«.
وال ي�ضرتط اأن ي�ضتويل اجلاين لنف�ضه على املال ولكن تقع اجلرمية تامة حتى ولو �ضهل 
اإذا  ت�سهل ذلك  بربامج  الغري  بتزويد  الأموال، ويحدث ذلك  تلك  الغري على  ا�ستيالء 
ا�ضتعملوها ومتكنوا بالفعل من هذا اال�ضتيالء، وي�ضرتط اأن يكون املال منقوال ب�رشيح 
تقع  ولكنها  العقار،  على  بال�ستيالء  اجلرمية  تقع  فال  النظام،  من  الرابعة  امل��ادة  ن�س 
باال�ضتيالء على �ضندات ملكية هذا العقار، غري اأنه ال ي�ضرتط اأن يكون هذا املال مبالغ 
نقدية، بل يكفي اأن يكون �سندا اأو حتى تو�سل اإلى و�سع توقيع الغري بدون وجه حق 

على �سند بدون وجه حق.
وقد ا�سرتطت املادة ال�سابقة ا�ستعمال و�سيلة معينة يف هذا ال�ستيالء وهو اأن يقع هذا 
ال�ستيالء عن طريق الحتيال اأو اتخاذ ا�سم كاذب اأو انتحال �سفة غري �سحيحة، وهذه 
هي اأ�ساليب الحتيال يف جرمية الن�سب. وبناء عليه فاإن النظام ال�سعودي يعاقب على 
اأموال الغري بطريق الحتيال )الن�سب( يف جمال جرائم املعلوماتية،  ال�ستيالء على 
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لل�سلطة  تاركا ذلك  بالحتيال  املق�سود  اململكة مل يحدد  النظام يف  اأن  اأنه يالحظ  غري 
بهذا الحتيال  املق�سود  املحكمة يف حتديد  ي�سعف  ما  للمحكمة، ولي�س هنا  التقديرية 
اإذا علمنا اأن املنظم ال�سعودي مل يورد نظاما خا�سا بالحتيال يف جرائم الأموال على 
غرار غريه من الأنظمة وبالتايل ل ميكن اأن يهتدي مبفهوم هذا الحتيال كما هو مقرر 
يف جرائم الحتيال )الن�سب( التي تعرفها ت�رشيعات اأخرى، وكان من ح�سن ال�سيا�سة 

اجلنائية اأن يعرف النظام ال�سعودي املق�سود بالحتيال يف هذا النظام)06)).

�ملطلب �لثاين: جرمية �لإتالف

يتعلق الأمر باإتالف الربامج واملعلومات مبعناها الفكري اأي املحتوى امل�سجل على 
دعامة ما اأياً كان نوعها مادياً اأو اإلكرتونياً، وهو يتخذ �سورتني:

ال�سورة الأولى: اأن يتم فيها حمو املعلومات كلياً وتدمريها اإلكرتونياً.
بها  اإتالف  فيه  نحو  على  الربنامج  اأو  املعلومة  ت�سويه  فيها  يتم  اأن  الثانية:  ال�سورة 

يجعلها غري �ساحلة لال�ستعمال)07)).
وقد ن�س املنظم ال�سعودي يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية يف املادة اخلام�سة))0)) 
»يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على اأربع �سنوات وبغرامة ل تزيد على ثالثة ماليني ريال 
اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل �سخ�س يرتكب اأياً من اجلرائم املعلوماتية الآتية..2- 
اأو  الربامج  م�سح  اأو  تدمريها،  اأو  تعطيلها  اأو  العمل،  عن  املعلوماتية  ال�سبكة  اإيقاف 

البيانات املوجودة اأو امل�ستخدمة فيها اأو حذفها اأو ت�سويهها اأو اإتالفها اأو تعديلها.

)06)) د. �سيماء عبد �لغني عطا �هلل، �حلماية �جلنائية للتعامالت �لإلكرتونية، د�ر �لنه�سة �لعربية )00)، �ص 39).
)07)) د. هدى حامد ق�سقو�ص: جر�ئم �حلا�سب �لإلكرتوين يف �لت�سريع �ملقارن، مرجع �سابق، �ص 43.

))0))و�لو�قع �أن �مل�سرع �لأردين مل ي�سرح يف �لن�ص �ملتعلق بالعقاب على �لإتالف ذكر بر�مج �حلا�سب �لآيل و�إمنا 
جاءت �ملادة )44 من قانون �لعقوبات مطلقة حيث ن�ست فقرتها �لأولى بالقول »)- كل من �أحلق باختياره 
�سرر� مبال غريه �ملنقول يعاقب بناء على �سكوى �ملت�سرر...«قانون �لعقوبات �لأردين رقم )6)) ل�سنة 960).
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وهو ما اأخذ به املنظم امل�رشي )الن�سو�س التقليدية يف قانون العقوبات امل�رشي( 
يف ن�س املادة 1/631 من ق ع م. والتي تعاقب كل من خرب اأو اأتلف عمداً اأمواًل 
ثابتة اأو منقولة اأو جعلها غري �ساحلة لال�ستعمال اأو عطلها باأية طريقة. وهو ما �سار عليه 
قانون العقوبات الفرن�سي خ�سو�ساً املادة 434 والتي تقرر العقاب على كل من خرب 

اأو اأتلف اأموال ثابتة اأو منقولة مملوكة للغي�ر)09)).
اأو  تدمري  فعل  الن�سو�س على  انطباق كل من هذه  يتعلق مبدى  املطروح  وال�سوؤال 
اإتالف املال املعلوماتي املعنوي اأم ل؟ ففي الوقت الذي يرى فيه بع�س الفقهاء �سمول 
املال  ماهية  يحدد  مل  امل�رشع  اأن  بدعوى  الن�سو�س  بهذه  الإلكرتوين  احلا�سب  برامج 
هل هو مادي اأم هو معنوي واإمنا ذكر املال املنقول وهو ما ينطبق على املال املعلوماتي 
املعنوي اإلى جانب املال املادي املنقول؛ جند اأن هذا اجلانب تعر�س لالنتقاد وذلك من 
خالل اأن الت�سليم بالراأي ال�سابق �سيواجه م�سكلتني حقيقيتني، الأولى هي م�سكلة تفكري 
جامد ل يواكب التطور التكنولوجي، والثانية، هي م�سكلة متعلقة بتف�سري معنى املال 

هل يدخل يف نطاقه املال املعنوي اأم ل)0))).
ففي الوقت الذي اأوجد فيه امل�رشع الفرن�سي حاًل ت�رشيعياً لهذا الإ�سكال وذلك من 
خالل ن�س املادة 3/6307 من م�رشوع تعديل قانون العقوبات الفرن�سي وذلك بالقول 
اإنه اإذا ارتكب �سخ�س عمداً وبدون مراعاة حلقوق الغري تدمريا اأو اإتالفا لكل اأو جلزء 
بال�سجن ملدة  فاإنه يعاقب  الت�سغيل  اإف�ساد  اأو  اأو تعطيل  للبيانات  من نظام املعاجلة الآلية 
اأننا ل جند مثل هذا الن�س  خم�س �سنوات اأو الغرامة التي تقدر ب�2500000 يورو، اإل 
ل عند املنظم امل�رشي اأو الأردين، فال هو ن�س على تبيان املال املعلوماتي واعتربه ماًل 

)09)) �ملعدلة بالقانون رقم 9) ل�سنة ))9).
)0))) د. ح�سن �سادق �ملر�سفاوي: قانون �لعقوبات، جرية �لإتالف �لعمدي-من�ساأة �ملعرف )�لإ�سكندرية) 

�لطبعة �لأولى ))9)، �سفحات متفرقة.
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باملعنى التقليدي من اأجل �سموله باحلماية اجلنائية يف كل �سور العتداء �سواء ال�رشقة اأو 
الإتالف... اإلخ، ول هو ن�س على كل جرمية على حذا كما فعل امل�رشع الفرن�سي يف 

القانون اجلديد))))).
واخلال�سة اإن ن�سو�س قانون العقوبات املتعلقة بجرائم الأموال ل ت�سد الفراغ القائم 
حماية  اإمكانية  حول  الت�ساوؤل  يثور  وقد  احلا�سوب،  لربنامج  اجلنائية  احلماية  جدار  يف 
املادة  ن�س  على  والعتماد  الإلكرتونية  املعامالت  قانون  مبوجب  الآيل  احلا�سب  برامج 
)38())))) منه، اإل اأن الإمعان يف ن�س املادة ال�سالفة وكذا ن�سو�س املواد 35، 36، 37 من 
ذات القانون يفيد اأن هذا القانون ل ي�سهم يف توفري احلماية لربامج احلا�سب الآيل كون 
اإلكرتونية قد ت�ساعد الربامج  اأن تلك العقوبات تخ�س اجلرائم املرتكبة بوا�سطة و�سائل 
على  الواقعة  اجلرائم  ولكنه ل يخ�س  اإلكرتونية،  بو�سائط  اقرتنت  ما  اإذا  ارتكابها  على 

الربامج ذاتها)3))).

))))) قانون �لعقوبات �لفرن�سي رقم 9) ل�سنة ))9).
))))) تن�ص �ملادة )3 من قانون �ملعامالت �لإلكرتونية رقم )) ل�سنة )00) بالقول: »يعاقب كل من يرتكب فعاًل 
ي�سكل جرية مبوجب �لت�سريعات �لنافذة بو��سطة ��ستخد�م �لو�سائل �لإلكرتونية باحلب�ص مدة ل تقل عن 
ثالثة �أ�سهر ول تزيد عن �سنة �أو بغر�مة ل تقل عن ثالثة �آلف دينار )3000) ول تزيد على ع�سرة �آلف 
تلك  يف  �ملقررة  �لعقوبات  كانت  �إذ�  �لأ�سد  بالعقوبة  ويعاقب  �لعقوبتني،  هاتني  بكلتا  �أو   ((0000( دينار 

�لت�سريعات تزيد على �لعقوبة �ملقررة يف هذ� �لقانون«.
�جلامعي،  �لفكر  د�ر  �لإلكرتونية،  �لتجارة  حلماية  �لقانوين  �لنظام  حجازي:  بيومي  �لفتاح  د.عبد   (((3(
�لإ�سكندرية )00)، �ص)))، 7)). د. حممد ح�سام حممود لطفي: �لإطار �لقانوين للمعامالت �لإلكرتونية، 

�لن�سر �لذهبي، �لقاهرة، �لطبعة �لأولى )00)، �ص3).



230
جملة الق�ضائية - العدد الثامن - حمرم  1435هـ

اخلامتة:
يتالءم  نظاما  اأن ي�سدر  ينبغي  العربي  املنظم  اأن  الدرا�سة  يظهر من خالل هذه 
ال�سعودي  املنظم  به  اأخذ  ما  وهو  الإلكرتوين،  احلا�سب  لربامج  الالزمة  واحلماية 
اجلرمية  رقعة  زيادة  واجه  مبا  املعلوماتية،  جرائم  ملكافحة  خا�س  لنظام  اإف��راده  من 
حماية  فاأنظمة  الآيل،  احلا�سب  برامج  على  العتداء  ظاهرة  وات�سعت  الإلكرتونية 
الربامج،  على  الواقعة  اجلرمية  اأ�سكال  �ستى  ا�ستيعاب  عن  قا�رشة  املوؤلف  حقوق 
كذلك ال�ساأن بالن�سبة لت�رشيعات براءات الخرتاع هي الأخرى مل تن�سجم والطبيعة 
الالزمة  القدرة  تلك  ن�سو�سها  تعرف  ومل  الإلكرتوين  احلا�سب  لربامج  القانونية 
باجلرمية  الروح  بعث  الذي  ال�سيء  الربامج  على  العتداء  مظاهر  �ستى  ل�ستيعاب 
تكنولوجيا  التطور يف ميدان  دائرة  بات�ساع  ف�سيئاً  �سيئاً  لتت�سع  الإلكرتونية وامتدت 
املعلومات وكذا التطور يف ميدان تكنولوجيا الت�سال مما ا�ستلزم معه العمل على 
الواقع  الن�ضاط اجلرمي  التفكري مبنطق قانوين �ضليم يعمل يف �ضوئه على احلد من 
على الربامج، ولهذا وجدنا اأن ن�سو�س جرائم الأموال يف قانون العقوبات الأردين 
بالرغم من اأنها جرمت العديد من الأن�سطة الواقعة على الربامج اإل اأنها هي الأخرى 

عرفت بع�س الق�سور يف ا�ستيعاب بع�س اأ�سكال هذه اجلرائم.
و�صنعر�ص لأهم �لنتائج فيما يلي:

1. نادى العديد من الفقهاء اإلى �رشورة العمل على حماية برنامج احلا�سوب مبقت�سى 
كانت  واإن  احلا�سوب  برامج  اإن  القول  اإلى  ذلك  يف  وا�ستندوا  خا�س،  قانون 
كغريها من امل�سنفات املحمية مبوجب قانون حق املوؤلف من بع�س النواحي، اإل 
اأنها تختلف عن تلك الأخرية من حيث الطبيعة والهدف والوظيفة، ولهذا فهي 

ا�ستحقت حماية من نوع خا�س تكفل عدم العتداء عليها من الغري.
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2. عدم كفاية ن�سو�س حق املوؤلف كافية للحماية فلذا يلجاأ اأ�سحاب الربامج اإلى 
ن�سو�س قانونية اأخرى لتاأكيد احلماية كالرباءة واملحافظة على الأ�رشار والعقود 
اخلا�سة...اإلخ مما يعني اأن ن�سو�س حق املوؤلف تبقى عاجزة عن حتقيق احلماية 
اجلزائية لهذه الربامج، هذا بالإ�سافة اإلى اأن هناك العديد من احلجج التي يعتد 
بها للقول ب�رشورة حماية برامج احلا�سب الآيل مبوجب نظام خا�س تتحقق من 

خالله الأهداف املطلوبة لهذه احلماية.
3. من الدول التي و�سعت قوانني خا�سة حلماية الربامج كوريا اجلنوبية)4)))، حيث 
العام  الإطار  واإن كانت �سمن  احلا�سوب  الطبيعة اخلا�سة لربامج  فيها  روعيت 
ملبادئ حق املوؤلف، كذلك فعلت كل من الوليات املتحدة الأمريكية واململكة 

املتحدة والدمنارك وغريها))))).
4. واإذا ما جلاأنا اإلى قانون املعامالت الإلكرتونية يف الدول العربية جندها تعاقب على 
اجلرائم امل�ستخدمة بوا�سطة الو�سائل الإلكرتونية ول تعاقب على اجلرائم التي 

يكون حملها برامج احلا�سب الآيل.
و�صنعر�ص لأهم �لتو�صيات:

1. �رشورة اأن يتم الن�س يف تعريف برامج احلا�سب الآيل باأنها الأوامر، والبيانات... 
حني ت�سغيلها يف احلا�سب.. لأن ت�سمل كل الربامج حتى املحملة على دعامة 

اإلكرتونية، واأياً كانت و�سيلة العتداء عليها.
باملحاكم  البع�س  يدعوها  كما  متخ�س�سة،  حماكم  اأو  دوائر  ا�ستحداث  يتم  اأن   .2

الرقمية.
)4))) قانون كوريا �جلنوبية �ل�سادر بتاريخ )3/))/6)9)، بعنو�ن قانون حماية بر�مج �حلا�سب �لآيل.

)))))قانون �لحتيال و�إ�ساءة ��ستخد�م �حلا�سب �لآيل يف �لوليات �ملتحدة ل�سنة 6)9)، وقانون �إ�ساءة ��ستخد�م 
يف  �ل�سادر  �لدمنركي  �لآيل  �حلا�سب  جر�ئم  وقانون   ،(990 ل�سنة  �ملتحدة  �ململكة  يف  �لآيل  �حلا�سب 

.(9((/06/06
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3. اأن يحذو امل�رشع حذو امل�رشع القطري يف القانون ال�سادر بتاريخ 2011/9 يف 
ذاتية،  مراقبة  اأجهزة  تركيب  على  العامة،  واملرافق  واخلا�سة،  العامة  املن�ساآت 

وكذا متابعة الربامج على احلوا�سيب الطرفية.
املحتملة  الن�سب  و�سع  وظيفته  يكون  اجلنائية  لالأدلة  حملل  وظيفة  ا�ستحداث   .4
للم�ستبه يف ارتكابهم للواقعة يف �سوء امل�ستبه فيهم، والأدلة الفنية امل�ستقاة من 

التقارير، والختبارات املعملية، جلرائم املعلوماتية.
5. عمل �سجل للمواطنني وللقادمني للبالد، من ب�سمة لقرنية العني، وب�سمة الأ�سابع، 

وا�ستحداث اأنظمة حتمي الربامج وعلى احلوا�سيب.
6. يتعني على امل�رشع العقاب يف حالة طم�س الأدلة �سواء عن عمد اأو اإهمال للحفاظ 
على الأدلة، ونرى اأنه يتعني ت�سديد العقوبة على اجلاين يف حالة اإخفائه لالأدلة 

�سواء بالطم�س اأو الإتالف.
باملعلوماتية ويعمل على  اإلى �رشورة عمل لإ�سدار نظام م�ستقل خا�س  كما ندعو 
طرح نظام متنا�سق قابل للتطور وقابل ل�ستيعاب كافة اأ�سكال اجلرمية املعلوماتية احلا�رشة 
وامل�ستجدة ويتالءم وخ�سو�سية الربامج مما ي�سكل حافزا على ال�ستمرارية والتوا�سل 
والإبداع يف هذا امليدان ويكفل حماية احلقوق لأ�سحابها �سد اأي عدوان تتعر�س له 

هذه الربامج.
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�ملر�جع

اأواًل: املراجع باللغة العربية.

1- القوانني والتفاقيات والأنظمة.
- قانون حماية حق املوؤلف الأردين رقم 22 ل�سنة 1992.

- قانون براءات الخرتاع الأردين رقم 32 ل�سنة 1999
- قانون املعامالت الإلكرتونية رقم 85 ل�سنة 2002.

- قانون اجلرائم القت�سادية الأردين رقم 11 ل�سنة 1993.
- قانون حماية حق املوؤلف امل�رشي رقم 38 ل�سنة 1992.

- قانون حماية حقوق امللكية امل�رشي رقم 82 ل�سنة 2002
- قانون حق املوؤلف واحلقوق املجاورة اجلزائري رقم 10-97 1977.

- قانون العقوبات الفرن�سي رقم 19 ل�سنة 1988.
- قانون العقوبات الأردين رقم 16 ل�سنة 1960.

- قانون براءات الخرتاع امل�رشي رقم 123 ل�سنة 1949.

- اتفاقية برن حلماية امل�سنفات الأدبية والفنية ل�سنة 1886.
- اتفاقية باري�س حلماية امللكية ال�سناعية ل�سنة 1883.

2- الكتب.
• د. اأحمد ح�سام طه متام: اجلرائم النا�سئة عن احلا�سب الآيل، درا�سة مقارنة، دار النه�سة 	

العربية - القاهرة، الطبعة الأولى 2000م.
• د. اأ�سامة اأحمد املناع�سة واآخرون: جرائم احلا�سب الآيل والإنرتنت، درا�سة حتليلية مقارنة، 	

دار وائل للن�رش والتوزيع-عمان الطبعة الأولى 2001.
• د. جالل اأحمد خليل: النظام القانوين حلماية الخرتاعات ونقل التكنولوجيا اإلى الدول 	

النامية، من�سورات جامعة الكويت، الطبعة الأولى 1983.
• د. ح�سن �سادق املر�سفاوي: قانون العقوبات، جرمية الإتالف العمدي، من�ساأة املعارف 	

)الإ�سكندرية( 1985.
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• د. �سميحة القليوبي: امللكية ال�سناعية، دار النه�سة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية 1996.	
• د. �سالح زين الدين: �رشح الت�رشيعات ال�سناعية والتجارية، دار الثقافة 2003.	
• د. عادل اإبراهيم العاين: جرائم العتداء على الأموال يف قانون العقوبات، دار الثقافة – 	

عمان، الطبعة الثانية 1997.
• د. عبا�س ال�رشاف ود. جورج حزبون: املدخل اإلى علم القانون، دار الثقافة، عمان، 2003.	
• الفكر 	 دار  الإلكرتونية،  التجارة  حلماية  القانوين  النظام  حجازي:  بيومي  الفتاح  عبد  د. 

اجلامعي، الإ�سكندرية 2002.
• للن�رش، 	 وائل  دار  والتجارية،  ال�سناعية  امللكية  الوجيز يف حقوق  اخل�رشوم:  اهلل  عبد  د. 

عمان، الطبعة الأولى 2005.
• الدولية، 	 واأبعادها  الآيل  باحلا�سب  املت�سلة  الهامة  امل�سكالت  احل�سيني:  الفاروق  عمر  د. 

درا�سة حتليلية ونقدية، دار النه�سة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة 1995.
• د. حممد اأمني ال�سوابكة: جرائم احلا�سوب والإنرتنت، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى 2004.	
• د. حممد ح�سام حممود لطفي:	

1-الإطار القانوين للمعامالت الإلكرتونية، الن�رش الذهبي، القاهرة، الطبعة الأولى 2002.
والن�رش،  للطباعة  الثقافة  دار  الإلكرتوين،  احلا�سب  لربامج  القانونية  احلماية   -2

القاهرة 1987.
• العربية، 	 النه�سة  دار  التجاري،  واملحل  ال�سناعية  امللكية  عبا�س:  ح�سني  حممد  د. 

القاهرة، 1971.
• النه�سة 	 دار  العقوبات،  قانون  وانعكا�ساتها على  املعلومات  ثورة  ال�سوا:  �سامي  د.حممد 

العربية، القاهرة 1994.
• اجلديدة 	 اجلامعة  دار  الآيل،  احلا�سب  لربامج  اجلنائية  احلماية  فكرة  �ستا:  د. حممد حممد 

للن�رش، ال�سكندرية، 2001.
• دار 	 الدولية،  واأبعادها  احلا�سوب  جرائم  الرازقي:  معمر  وحممد  عبابنة  اأحمد  د.حممود 

الثقافة، عمان، الطبعة الأولى 2005.
• العربية- 	 النه�سة  دار  الق�سم اخلا�س،  العقوبات،  قانون  د. حممود جنيب ح�سني: �رشح 

القاهرة 1986.
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• د. نائل عبد الرحمن �سالح:	
والتوزيع،  للن�رش  الفكر  دار  الأول،  الأردين، اجلزء  الت�رشيع  القت�سادية يف  1- اجلرائم 

عمان، الطبعة الأولى 1990.
2- الوجيز يف اجلرائم الواقعة على الأموال، الطبعة الأولى، دار النه�سة العربية، القاهرة، 1994.

• الثقافة، 	 دار  مكتبة  وو�سائل حمايتها،  املوؤلف  املعا�رشة حلقوق  النماذج  كنعان:  نواف  د. 
عمان، الطبعة الأولى، الإ�سدار الرابع2004 م.

• النه�سة 	 دار  املقارن،  الت�رشيع  يف  الإلكرتوين  احلا�سب  جرائم  ق�سقو�س:  حامد  هدى  د. 
العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1992.

• الآلت 	 مكتبة  املعلومات،  تقنية  العقوبات وخماطر  قانون  ر�ستم:  فريد  د. ه�سام حممد 
احلديثة، اأ�ضيوط، الطبعة االأولى 1994.

• العالية، 	 والتقنية  للقانون  العربي  املركز  والإن��رتن��ت:  الكمبيوتر  جرائم  ع��رب:  يون�س 
من�سورات احتاد امل�سارف العربية، عمان 2002.

3- الأبحاث.
• د. اأبو العال علي اأبو العال النمر: احلماية الوطنية للملكية الفكرية، بحث مقدم اإلى الندوة الدولية 	

عن الرتخي�س يف جمال احلقوق الفكرية وت�سوية املنازعات النا�سئة عنها، القاهرة. الفرتة من 9 
اإلى 10 يناير 1998، مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم والو�ساطة، دار النه�سة العربية 1998.

• جملة 	 يف  من�سور  بحث  الكمبيوتر،  برامج  حلماية  القانوين  النظام  ال�سمدان:  اأحمد  د. 
الكويت، ال�سنة 11، العدد 1987/4.

• د. علي عبد القادر القهوجي: احلماية اجلنائية للبيانات املعاجلة اإلكرتونيا، بحث مقدم اإلى 	
ال�رشيعة  كلية  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  جامعة  والإنرتنت،  والكمبيوتر  التعاون  موؤمتر 

والقانون، 2000م.
• د. �سعد حممد �سعد: النظام القانوين الأمثل حلماية برامج احلا�سب الآيل، بحث من�سور 	

مبجلة القانون، �سادرة عن كلية احلقوق – جامعة عدن، العدد العا�رش- اأكتوبر 2002.
• املعلومات، 	 تكنولوجيا  جمال  يف  الأخرى  واجلرائم  الكمبيوتر  جرائم  ال�سعيد:  كامل  د. 

بحث مقدم اإلى املوؤمتر ال�ساد�س للجمعية امل�رشية للقانون اجلنائي، املنعقد يف القاهرة يف 
الفرتة ما بني )25-28( اأكتوبر 1993، من�سورات دار النه�سة العربية، القاهرة، 1994.
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• اأو بوا�سطتها« بحث مقدم 	 د. حممد ح�سام حممود لطفي: »اجلرائم التي تقع على احلا�سبات 
اإلى املوؤمتر ال�ساد�س للجمعية امل�رشية للقانون اجلنائي املنعقد يف القاهرة يف الفرتة ما بني )25-

28( اأكتوبر 1993 حتت عنوان: م�سكالت امل�سوؤولية اجلنائية يف جمال الإ�رشار بالبيئة واجلرائم 
الأخرى الواقعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، من�سورات دار النه�سة العربية، القاهرة 1994.

• د. واثبة ال�سعدي: احلماية اجلنائية لربامج احلا�سوب، ورقة بحثية مقدمة اإلى موؤمتر القانون 	
واحلا�سوب يف الفرتة من 12 – 14 متوز 2004.

ثانيًا: املراجع باللغة االأجنبية
	• Frèdèrique Toubol،Le Logiciel Analyse Juridique، Paris، FEDUCI – 

L.G.D،J، 1986.

	• Christopher J. Millard، legal Protection Of computer programs and 

Dat، Sweet &Maxwell، London، 1985.

	• Locas، Protection de logiciel، Juris Classeur Commercial، vol. 

concurrence، No.45.

	• Trevor Black،Intellectual Property in Industry، Betterworths 1989.


