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 االقتصادية التجريبية واالستنتاجات األدلةإنفاذ حق املؤلف يف العصر الرقمي: 

عداد هايزن  بلكية، أأس تاذ مساعد، قسم الاقتصاد، لكية وليسيل، وادلكتور مايلك مسيث، أأس تاذ 1راداهنادلكتور بريت  من اإ
دارة، والإ  العامةس ياسة لل هايزن  بلكية، أأس تاذ 2غتيالنوالإدارة، جامعة اكرنيجي ميلون، وادلكتور راهول العامة لس ياسة ل 

  .جامعة اكرنيجي ميلون

 امللخص

ضعاف  يف عاليمالإ  ط احملتوىرمقنة وسائ أأسهمت اتحةمن خالل  ،املؤلفق س ياسة حل فعاةل القوة الاإ  ةواسع ةاملشاطر  اإ
صالح س ياسة ح س بللنظر يف ىل اعاحلكوما   أأجربما لفا  الوسائط عرب الإننرنت، النطاق مل عكس العرص لتاملؤلف ق اإ

الاننرنت. وتس تعرض هذه الورقة  عرب القرصنةاسنراتيجيا  جديدة من أأجل املنافسة مع  دراسةىل اإ لكراك  اب ودفع ،الرمقي
ىل  الرامية الكراك اسنراتيجيا   كام تس تعرض ،فاكةحة القرصنةمل ةتلفامل احلكومية الأدةل الاقتصادية عىل فعالية التدخال   اإ

 توجهاملبادئ اليت  رؤى متعمقة بشأأن، ةتلفامل  نتاجئ ادلراسا  من خالل جتميع ،نقدمو تأأثري القرصنة.  حدة من التخفيف
املصاحل وأأحصاب  الس ياسا  واضعووسيس تفيد من هذه ادلراسة فاكةحة القرصنة. ملاملتلفة س ياسا  ال جناح أأو فشل  درجة

ىل بادرا امل يف  اذلين ينظرون صالح ح الرامية اإ ىل ن ولباحثا، وأأيضا املؤلفق اإ  اليت املسائل بشأأنتوجيه ل ااذلين يتطلعون اإ
جابة يف لها دون أأن يكون، هممة ل تزال  .ةاحلالي الأاكدميية الأدبيا  اإ
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رسال الأس ئةل عىل الربيد الإلكنروين   .bdanaher@wellesley.edu  :مؤلف مراسل: يرىج اإ
2

آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.الآراء املعرب عهنا يف هذه   آراء املؤلف، ول تعكس ابلرضورة أ  الوثيقة يه أ
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 معلوما  أأساس ية  أأول: 

طالق انبس ت .1 يف صناعا  ا  حمتدمة نقاش حملالاننرنت عىل التعدي عىل حق املؤلف  ما فئت، 1999 يف عام ريمنذ اإ
ىل  اجته، الأساس فلسفية ةقوينظر وهجا  من املوضوع  الكثريون تناولي بيامن و الإعالم.  طوسائ جراءالباحثون اإ حتليل  اإ

سنراتيجيا  لس ياسا  احلكومية وال  ليك تتوفر ،غري قانونيةبصورة تبادل امللفا  عرب الإننرنت ب  املتعلقة للمسائل يجترييب قو 
ثالثة عىل هذه ادلراسا  التجريبية  ركز و . احملتوى الاعاليم وسائط وبيع املؤلفق محلاية ح املعلوما  الالزمة الكراك 

 رئيس ية: حماور

ىل أأي  - ن اكن أأصال، ،يؤدي مدىاإ ىل تقليص  تبادل امللفا  عرب الإننرنت اإ بيعا  والإيرادا  يف صناعا  امل اإ
 الإعالم؟ طوسائ

ىل  ملنتجنيا اليت تدفع افزو احل تقلل تبادل امللفا  عرب الإننرنت جّراء هل الإيرادا  املفقودة - نتاج مصنفا  اإ اإ
 والأفالم؟فنية جديدة مثل املوس يقى 

نفاذ احلكومية  اسنراتيجيا  الكراك  أأويه ما  - ختفيف يف يف ختفيض مس تواي  القرصنة أأو  الفعاةلهجود الإ
آاثرها عىل املبيعا  القانونية  ؟أ

لإجابة عىل السؤال الأول، بيامن اب فامي يتعلق الأاكدميية الأدبيا يف قوي  اجامع يوجديف هذه الورقة،  سرنىكام و  .2
 السؤال الثاين. بشأأنانش ئة  أأدبيا  توجد

مدى حول  احلالية الأدبيا ص ما نعرفه من يخ ل وبعد ت  .عىل السؤال الثالث ،ملقام الأوليف ا ،نركز هذه الورقةوس .3
ج الأك ر فعالية محلاية الهنُ  عىل أأن س نربهن ،ةالقرصن وطأأة للتخفيف من ةتلفامل  ةالتنظمييج والهنُ لكراك  اج فعالية هنُ 

بداءختمت وس ن ، سواء عىل حد احلكوما و من جانب الكراك   اهجود تتطلبحق املؤلف مبوجب املصنفا  احملمية   رأأينا ابإ
 .للبحث يف املس تقبل بشأأن هذه املسائل الهامة فائدةالأك ر  اجملال  بشأأن

 املبيعا  وتقليصالقرصنة اثنيا: 

موس يقى للاملبيعا  العاملية  ت، اخنفض1999انبسنر يف عام برانمج  تشغيل أأعقبتاليت يف الس نوا  العكر و .4
 مبيعا اكنت ، نفسه وعىل املنوال(. 2014يزت يبو ل قبل ذكل ) منحىن متصاعدا اكنت تأأخذ أأهنارمغ ، %50املسجةل بنس بة 

آخذة يف ال DVD/VHS وأأرشطة الفيديو الفيديو الرمقيةأأقراص  ىل  2000 يف الفنرة من زتايدأ  تشغيل عقبو ، 2003اإ
يف  %27، اخنفضت هذه املبيعا  بنس بة نطاق واسععىل  اس تخدامهو  BitTorrent تورنتبيت بروتوكول تبادل امللفا  

ىل عام  2004من عام الفنرة  ذا اكنت القرصنة انقاش ،الوقتلبعض  ،نوالاقتصادي وخاض. 2008اإ  ةلئوس  يه امل  حول ما اإ
ذا اكنما ، أأو الاخنفاض من هذا قدرعن أأي  هل أأي تأأثري سليب عىل املبيعا . ومع  ليس قانونيةغري بصورة تبادل امللفا   اإ

حاولت حتديد أأثر الاس تعراض اذلي جيريه الأقران،  يف جمال  قُبلت ،دراسة 21 اطلعنا عىل، 2014من عام  اعتباراذكل، 
ىل مهنا دراسة ةمثانية عكر توصلت و  .القرصنة عىل املبيعا  ثالث  بيامن توصلتعىل املبيعا ،  اسلبي تؤثر تأأثريالقرصنة ا أأن اإ

ىل أأنه ليس للقرصنة فقط دراسا   ذاو . عىل املبيعا  1أأي تأأثرياإ عىل ادلراسا  لتقترص  ةدلراساعينة  نطاق ضيقنا أأك ر اإ
 فنرة)الأفالم  ةاحيمن دورة  حديثيف وقت  اكتفت ابلبحثدراسة  واستبعدانالأوىل أأو الثانية،  املنشورة يف جمال  الفئة

ىل  توصلتدراسة واحدة فقط جند أأن (، كبيلال البث   ةعكر  اتاثن  توصلتبيامن  ،بيعا امل أأي تأأثري عىل لقرصنة أأنه ليس لاإ

                                                
1

( 2014) وتيالنغ مسيثو  داهنارعىل النحو اذلي اس تعرضه  ،2014 عام اليت نكر  حىت أأوائل الواردة يف الأدبيا ورقة  الـتسعة عكرة الأوراقهذه  تتضمن 
ىل جنب مع  آخرون )و ( وما 2014)يانغ ل و  أأديرمونجنبا اإ  .نكر  يف وقت لحق اليت،(2014أ
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ىل أأن للقرصنة  ةدراس  اأأهنعىل عام يف الآراء بني الاقتصاديني اذلين يدرسون القرصنة  اتفاق. ابختصار، هناك اسلبي اتأأثري اإ
  املوس يقى والتلفزيون والسيامن. مبا يف ذكل ،الإعالم طخمتلف أأشفاكل وسائ عىل وينطبق هذااملبيعا . عىل ؤثر سلبا ت

 مدىبعض اجلدل حول  أأثري، ةخمتلف يةوفنرا  زمن  وقنوا  توزيع جغرافيةمناطق  تدرستلفة امل  لأن هذه الأوراقو .5
عىل  املوس يقىجمال يف هناك بعض الاتساق أأن  ،(2014يزت )يبو ل يالحظ كام من املثري لالهامتم،  مع ذكل،و سليب. ال تأأثري ال 

ذا و . الأقل آخذينلك ورقة أأمعنا النظر يف اإ يف مبيعا  املوس يقى يف جامي الإ الاخنفاض  نس بة ما "التساؤل يف الاعتبار أ
ىل تبادل امللفا   عزوهميكن  ذه ادلراسة عىل مدى فنرة ادلراسةهب املشموةلاملناطق  معظم جند أأن  ،؟"يةغري قانون بصورة اإ

ىل أأن تشري ادلراسا   ىل هذه النتيجة، و . 1القرصنة انمجة عنصناعة املوس يقى يف املتكبدة من اخلسائر  %100اإ للوصول اإ
ىليبويزت ل وأأشار  .قرصنة املوس يقى اليت تناولت الأدبيا الكثري من  بتجميعيبويزت قام ل  مع  متسقةأأن ادلراسا  اكنت  اإ

 .ةحسب القراءا  السطحية كشف عنهت مما ميكن أأن  بدرجة أأكرببعضها البعض 

آخر دليلمثة و  .6 ذا اكنت القرصنة السؤال بشأأنعىل أأن  أ اجتاه تغري  وهو ،الأغلبيف  تقررقد املبيعا   عىل تؤثر ما اإ
ذ  ؛القرصنة بشأأنالبحث  ذا اكنت القرصنة  حدثالأ راسا  ادلمتيل اإ ىل النركزي عىل ما اإ من الصناعا   املعروضؤثر عىل تاإ

آاثركراك  واحلكوما  لتخفيف ال  اليت ميكن أأن تتبناهاالاسنراتيجيا   ما الإبداعية أأو  السؤالني القرصنة عىل املبيعا . الك أ
جابة دونالسؤال السابق ل ظيو يف العرص الرمقي.  املثىل املؤلفق س ياسة ح بشأأنللتفكري  همم بشلك أأسايس ىل حد  اإ اإ

طالق برانمجأأنه  (2012) وادلفوجل وبنَي . كبري أأي اخنفاض يف املعروض من  حيدثانبسنر ورمقنة املوس يقى، مل  عقب اإ
مل "، لكنه اعنرف بأأن رمقنة املوس يقى اليت ل تتغري مع الزمن اجلودة" عتبة  ا منمعين اقدر  ختطتالألبوما  املوس يقية اليت 

نتاج يف أأيضا  لكهنا تس ببتالقرصنة ةحسب،  تتسبب يف  والنروجي هاوتوزيع ملوس يقى اختفيضا  كبرية يف التفاكليف املرتبطة ابإ
القرصنة  أأثر تتناول تقترص عىل لولرمقنة عىل صناعة املوس يقى، للأثر اللكي ابهذه ادلراسة أأك ر  تُعىن، وعىل هذا. لها

لكن ، أأيضا مس تواي  القرصنةترتفع ، حيث جمال الأفالميف  ةخاص أأمهية الأمر هذاويكتيس عىل احلوافز الإبداعية.  ةحسب
نتاج تفاكليفض فّ  ختُ رمقنة مل ال ذا اكنت مسأأةل بقىوت . املوس يقى يفحدث  ما بقدر فيه الإ  نوع أأو مكية  غري  قد القرصنة ما اإ

نتاهجا يمت اليت الإبداعية الأعامل من هذه الورقة عىل الإجابة عىل  ما تبقى ركزي ،النحو هذا عىلو . مفتوحة مسأأةل جتريبية اإ
 من تأأثري القرصنة عىل الطلب القانوين؟ احلدكيف ميكن  - مزتايدةأأدةل تتوفر هل السؤال اذلي 

نفاذ  اثلثا: الإ

مشاركة  خالل تيسريمن  ،يف مجيع أأحناء العاملبشلك فعال  املؤلفق قوانني حالاعالم  طوسائ حمتوىرمقنة ضعفت أأ  .7
قضااي الملعاجلة القامئة  املؤلفحق صالح س ياسة ابإ ن وكثري  طالبو . لآخر حاسوبمن  ةغري قانوني بصورةملفا  الوسائط 

 وأأسفر من الس ياسا  للتخفيف من تأأثري القرصنة عىل املبيعا .  خمتلفةاحلكوما  مجموعة  جربتوقد لرمقنة، اباصة اخل
 ، بصورة عامة،ميكنو الس ياسا  الأك ر فعالية.   تقوم علهااليتما يتيح لنا فهم أأفضل للمبادئ نتاجئ متباينة، عن هذه اجلهود 

ما أأهنا ب س ياسا  مفاكةحة القرصنةوصف   العرض.جانب عىل جانب الطلب أأو  تركز عىلاإ

  س ياسا  مفاكةحة القرصنة اليت تركز عىل جانب الطلب أألف

طريق اس هتداف عن نفاذ الإ اليت تركز عىل الس ياسا  جانب الطلب يه تركز عىل  اليتس ياسا  مفاكةحة القرصنة  .8
ما  محمية مبوجب حق املؤلف أأعامل تزنيلالأفراد املتورطني يف  قانوين الغري سلوك ال عقواب  عىل ببصورة غري قانونية، اإ

جيابية لالس تحبأأو  ،رو ذكامل  القانوين. خداموافز اإ
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 .لمنوقابةل ل سابقا  تصناعة اكن طؤتبايف أأسهمت ، مثل الركود، أأخرىعوامل أأن من احملمتل أأنه رمغ  
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 (الهيئة العليا) الهيئة العليا لنكر املصنفا  وحامية احلقوق عىل الإننرنت )أأ(

قانون ) الهيئة العليا لنكر املصنفا  وحامية احلقوق عىل الإننرنت قانون ُسنت اليت الطلبجانب  س ياسا  أأوىلمن و  .9
 لهيئة العليال لقانون ا خيولو . 2009فاكةحة القرصنة صدر يف فرنسا عام تدرجيية ملال س تجابة لالقانون وهو ، (الهيئة العليا

ىل  سلطة الفرنس ية  رسال حتذيرا  اإ ىل احملمكة  حُتالالتعدي، ر اتكر  ويف حاةل، حق املؤلف عىل حمددين معتديناإ القضية اإ
عالم املس تعىل  أأيضا قانونالينص و عقواب . فرض  حيث ميكن ىل اإ  خدمنيعدد من اجلهود التعلميية الإجيابية اليت هتدف اإ

 .حنو اخليارا  القانونية موتوجهه

كقانون يف سبمترب  اقرارهوحىت  ،2009اجلدل الس يايس يف الفنرة من مارس  قدرا كبريا منقانون الهيئة العليا  وشهد .10
آخر  داهنار دراسة أأعدها . ويف2009 اجتاه  حتويلفعالية القانون يف مدى (، اس تخدمنا هذا احلدث لتقيمي ب 2014ن )ووأ

ىل عىل وجه التحديد،  ،توصلناقد و . iTunes  املوس يقى اي تيونز من متجررمقية قانونية تزنيال  قراصنة املوس يقى حنو  اإ
قرار قانون الهيئة العليا فرنسا قبلجتاه املبيعا  يف مماثةل لفها اجتاها  مبيعا  املوس يقى الرمقية اكنت مجموعة من البدلان  ، 1اإ

نفاذ قبل  افرنسيف اجتاه املبيعا   مع هذه البدلانيف  بيعا امل اجتاها   مقنا ابملقارنة بنيو   .هوبعدالقانون اإ

آي تيونز قبل  – 1الشلك  نفاذ قانون الهيئة العلياوبعد مبيعا  متجر املوس يقى أ  اإ

 

آ املوس يقى متجر جتاها  مبيعا  ا 1الشلك يعرض و  .11 بدلان ويف (، الأمحربيعا  املوس يقى يف فرنسا )مل ي تيونز أ
حصائيا  تعذر متيزي، 2009حىت مارس  2008من يوليو  ه اعتباراأأن الشلك ويوحض ،"مجموعة املراقبة" )الأزرق( اجتاه فرنسا اإ

ىل معدل  تقطع امل اخلط الأخرض يشري و . املراقبة مجموعةاجتاه ن ع ابس تخدام حمرك عن قانون الهيئة العليا  يف فرنساالبحث اإ
يونيو  حىتمارس  وبداية من. افرنسيف لقانون ابالوعي  ملس توى اقياساليت سنتخذها م ويه املعدل   ،جوجلالبحث 

خالل هذه الفنرة، بدأأ  مبيعا  و لقانون وارتفع. ابالوعي العام  ازدادالقانون قيد املناقشة الس ياس ية،  وبيامن اكن، 2009
أأن ر ابذلكر، دجيمع تنايم الوعي. و  تتسعوأأخذ  الفجوة بيهنام ، املراقبةمجموعة  مبيعا  ابملقارنة مع ترتفع افرنسيف املوس يقى 

امجلهور عىل عمل فيه يف الوقت اذلي أأصبح ي أأ  حزي التنفيذ الفعيل،القانون  دخولقبل بدأأ   افرنسيف زايدة املبيعا  
مبيعا  املوس يقى الرمقية بنحو زايدة يف  تسبب القانون. وأأظهر  ادلراسة أأن ينطوي علهالعقواب  احملمتةل اليت ابو لقانوناب

يف وزايدا  طفيفة  ،قرصنةتعرضا للشد الأ لأنواع يف معدل  بيع ا، مع زايدا  أأكرب قبةاملراقارنة مع مجموعة ابمل 25%
 حدته مع أأنلقانون، اب املبديئلأك ر من عامني بعد الوعي  اس مترقرصنة. ويبدو أأن هذا التأأثري تعرضا لللأقل انواع لأ مبيعا  ا

                                                
1

س بانيا، بلجيفاك، واململكة املتحدة   يطاليا، أأملانيا، اإ  وقت.ذكل اليف أأورواب يف  املوس يقى اي تيونز، ملتجر فرنسا خالف ،أأكرب مخسة أأسواق -اإ
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ىل  2010 ويف الفنرة منمن ادلراسة.  الأخريةقليال خالل الأشهر القليةل  تتراجعرمبا تكون قد  الهيئة أأرسلت  ،2012اإ
 .1فعاليتهاس مترار و يف اس مترار الوعي ابلقانون  أأسهم، ما قد التعديبشأأن العديد من التحذيرا  العليا 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية )ب(  )ايربيد( التوجيه الأورويب بشأأن اإ

 اذلي يَّس ، IPREDايربيد قانون ب تُعرف املؤلفحق قانون صالح لإ السويد س ياسة  طبقت، 2009ويف أأبريل  .12
جَراء عقوبة لل التعرض يزيد من خطرما ، فعال حنو القامئني مبشاركة امللفا وحتديد  اكتشافأأحصاب احلقوق بكثري عىل 

جامي مبيعا  املوس يقى يف السويد قبل وبعد 2014يانغ )ل و  أأديرمونقارن و القرصنة عىل الإننرنت.  ( مس تواي  القرصنة واإ
نفاذ  ىلالرنوجي وفنلندا. يه بدلان مماثةل  مس تواي  القرصنة يف معالقانون اإ أأنه و  ،لقانون بشلك كبريل ه مت النروجيأأن وتوصال اإ

ىل اخنفاض  ىل اخنفاض وعزا الباحثان ذكلخالل الأشهر الس تة الأوىل،   %16نس بة ب  ركة عىل الإننرنتاحلأأدى اإ معدل  اإ
ىل. %32 بنس بة القرصنة جامي مبيعا  املوس يقى  كام توصال اإ قارنة مع ابملخالل هذه الفنرة  %36بنس بة  قد ازدادأأن اإ
ىل ،وعليهادية. امل يف املبيعا  أأقلملبيعا  الرمقية وزايدة يف ا، مع زايدة أأكرب املراقبةمجموعة   قانونلاب أأن الوعي فقد توصال اإ

ىل القنوا  القانونية.العديد من  ية يف حتولفعال ب أأسهم  قراصنة املوس يقى اإ

ىل احملامكومل يصل ضعيف جدا،  عىل حنو نُفذأأيضا أأن القانون  انومع ذكل، لحظ الباحث .13 ل اإ عدد قليل من  اإ
ىل قرب مس توايهتا الأصلية، مس تواي     لك منعادبعد الأشهر الس تة الأوىل، و احلال .  القرصنة ومبيعا  املوس يقى اإ

ىل أأن انويشري الباحث ىل  املؤقت التأأثريعزو ميكن  هاإ نفاذه ضعفللقانون اإ  .الاعتقاد العام يف اإ

 ملخص س ياسا  املفاكةحة اليت تركز عىل الطلب )ج(

جانب الطلب. تركز عىل اليت س ياسا  مفاكةحة القرصنة  يطبقان يْناذل نيالوحيد نيالبدلفرنسا والسويد ليست  .14
جانب الطلب يف دول مثل مجهورية كوراي ونيوزيلندا اليت تركز عىل توجد أأشفاكل خمتلفة من قوانني مفاكةحة القرصنة و 

. ومع رانلس تعراض الأقخاضعة جتريبية دراسا  ب، حىت الآن ،وايرلندا، واململكة املتحدة )وغريها(، لكننا لس نا عىل عمل
آنفا اإ ذكل، تشري  دما أأصبح السلوك عنعىل أأن يؤثر قانون الهيئة العليا  اس تطاعو  ىل موضوع مماثل.ادلراس تان املذكوراتن أ

نفاذه فعلياوقبل  امجلهور عىل عمل بوجوده ىلحظ امجلهور أأن لبعد ايربيد  قانون تأأثريتضاءل  بيامن، اإ ويبدو التنفيذ.  الافتقار اإ
نفاذه والثقةلس ياسة ابالوعي  أأن كام . ةفعاليب الطلباذلي يركز عىل مفاكةحة القرصنة قانون نفاذ لإ رشطان رضوراين  ايف اإ

ىل حد كبريس ياسا  جانب الطلب تنجح  نيطالكر ين استيفاء هذ عندأأنه يبدو  آاثر من فيتخف يف ال  اإ  ويف زايدة ،القرصنة أ
 .ةعائدا  القانونيالو  الاس تخدام

 العرضس ياسا  مفاكةحة القرصنة اليت تركز عىل جانب  ابء

ىل احملتوى املقرصن.  هذه الس ياسا  تس هتدف .15 ما غلق املواقع أأو الربوتوكول  اليت تعرض النفاذ اإ مصادر وميكن اإ
ىل  جحهباامللفا  املتعدية عىل حق املؤلف متاما أأو  ىل مقديم خدما  الإننرنت حبجب النفاذ اإ ذا صدر أأمر اإ يف منطقة معينة، اإ

 .درجا  متفاوتة من الفعالية تسفر عن يبدو أأن هذه الإجراءا و مواقع القرصنة. 

غالق موقع ميجا أأبلود  )أأ(   Megauploadاإ

حدى Cyberlockers  س يربلوكرز مواقع تعد  .16 عىل  حق املؤلف املتعدية عىللفا  امل ملشاركةالوسائل الرئيس ية  اإ
، البعيدة الأهجزة اخلادمةاخلاصة عىل  مبياانهت وضعحيث ميكن للناس  ،سحايبال تخزين لل  ا مساحببساطة  ويه ،الإننرنت

                                                
1

سا من فرنسامبيعا   ملراقبةقوة  التأأثريهذا  يكتسبالورقة، كام نناقش يف    آي أأو اإ آي ابد( ) لأهجزة العامةل بنظام أ آي بود، أ ناقشة هذه النتيجة مل )اي فون، أ
آخر داهنار دراسة من  551-550 فحا  منصالانظر  ابلتفصيل،  (.http://infojustice.org/archives/8891و 2014 نيوأ
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حامية لتعزز بشلك كبري تبادل امللفا  بصورة غري قانونية، مثل عدم وجود لكام  الّس ل هذه املواقعبعض س ياسا  ولكن 
ىل احلساب الوصولضد  ميجا اكن ، 2011. يف عام العامةامللفا   حيملونز الأفراد اذلين حتفاليت  النقدية دفوعا املأأو  اإ

ذالقرصنة، جمال يف  الأك ر انتشارا س يربلوكرزال  Megaupload.comأأبلود دو  كوم  بيتاابيت  25أأك ر من  حيتوي عىل اإ
ىل حد  املتعديو املس تخدم ) ي محهاذل ىاحملتو من   ابرلوفمن مجمل حركة الإننرنت ) %4ثل مي ( و املؤلفحق  كبري عىلاإ

 اخلادمة تهأأهجز مجيع  ، وصادر Megaupload.com موقع، أأغلقت وزارة العدل الأمريكية 2012يف يناير و(. 2012
ننرنت. الأمه من ذكل،  وأأزالت، أأصوهلو   مثلخرى )كثري من مواقع القرصنة الأ اكنت ل بشلك فعال لك هذا احملتوى من الإ

 حتوى هذا املوقع.مب  روابط( Megavideo.com، املامثل يتدفقالبث ال قع مو 

ذا اكن هذا الاغالق ع تساءلنا(، 2014ومسيث )داهنار دراسة  يفو .17 ىل أأدىام اإ  الرمقية السيامنزايدة مبيعا   اإ
ىل موقع ميجا أأبلودلحظنا أأن معدل و. وتأأجريها يف  املوقعيع مس تخديم الإننرنت اذلين زاروا مجل  النس بة املئوية –ادلخول اإ

اليت "صدمة" أأكرب للبدلان  شلك الإغالقبشلك ملحوظ بني البدلان. وهذا يعين أأن  تفاو  - هغالقاإ الأشهر اليت س بقت 
ىل املوقع  ترتفع فها معدل  ادلخول ذا مبيعا   وتساءلنا. املعدل هذه  البدلان اليت تنخفض فها ابملقارنة معاإ  السيامنعام اإ

غالقاد  أأك ر بعد دز قد االرمقية  اليت تنخفض فها هذه البدلان  مع ابملقارنة ذا  معدل  ادلخول املرتفعةيف البدلان  املوقع اإ
 .الإغالق الأثر النامج عنمن أأجل حتديد  املعدل 

غالق املوقع مقابل  السيامنالتغري يف مبيعا   – 2الشلك  ىل املوقع قبل الإغالقالرمقية بعد اإ  1معدل ادلخول اإ

 

ىل موقع ميجا أأبلود  2يبني الشلك و  .18 س بانيا وبلجيفاك  –أأن البدلان اليت ترتفع فها نس بة ادلخول اإ  جسلت –مثل اإ
غالق املوقع ابملقارنة مع البدلان ذا  معدل  ادلخول املنخفضة، مثل أأسنراليا السيامن الرمقية زايدة أأكرب يف مبيعا   عقب اإ

مل يكن موجودا يف الأشهر اليت س بقت  المنط، كام لحظنا أأن هذا ةالسناميئي لتأأجري الأفالم مماثل منط وجودوكندا. ولحظنا 
ىل أأن حدثت صدمة ل مل يكن هناك عالقة بني اجتاها  املبيعا  ومعدل ادلخو والإغالق.  ىل املوقع اإ غالقاإ من . املوقع اإ

غالق موقع ميجا أأبلود تسبب يف زايدة العائدا  العاملية من بيع ذكل، اس تنتجنا  اوح نر وتأأجريها بنس بة تالسيامن الرمقية أأن اإ
ىل 6.5من  ل أأن هذه البياان  8.5% اإ ىل م وابلتايأأس بوعا فقط بعد الإغالق،  18تغطي املتوفرة دلينا %. اإ ن غري الواحض اإ

 أأس بوعا. 18التأأثري بعد فنرة  اس مترمىت 

                                                
1

غالق   مل املبيعا  . ولكن عن معدل اذلروة اذلي وصلته يف الأعياداملبيعا  أأن تنراجع طبيعي ال  مفن، 2012يف يناير  موقع ميجا أأبلود حدثلحظ أأن اإ
زاد  ابلفعل معظم املبيعا  بعد الأعياد، رمغ  ، فقدفها املوقع خدماس تُ يف البدلان اليت أأما ، صدمة أأكربفها الاغالق  اليت شلكيف البدلان  هبذا القدرتنخفض 

 أأخرى اخنفاضا خالل هذه الفنرة.س نوا  هذه البدلان شهد  يف  أأنمن 
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 يف اململكة املتحدةاملتعدية جحب املواقع  )ب(

 قوميجحب املواقع أأن يتطلب ، يةالعامل  الش بكة من متاماالق موقع ميجا أأبلود اذلي أأزال املوقع غعىل النقيض من اإ و  .19
ىل املواقع املتعدية.  مبنعيف بدل ما  خدما  الإننرنت ومقدم ل ميكن ، لكن ، تظل حمتواي  هذه املواقع متاحةوعىل هذاالنفاذ اإ

لها من خالل  النفاذ ل هذه اجلها  املقدمة مندمة اخلاإ ىل مواقع الوكيل  النفاذ، مثل ةحسب ةضافيالإ  الإجراءا بعض ب  اإ اإ
عاقة لإاتحة املصصة وكأنه ظهر ي اليت جتعل للمس تخدم  اخلاصة الافنراضيةتخدام الش بفاك  ، أأو عن طريق اس  النفاذ دون اإ

ىل املوقع من بدل خمتلف. ينفذ  اإ

ىل النفاذ حبجبأأمر  احملامك الربيطانية مزودي خدما  الإننرنت  2012يف مايو و .20  خليج القراصنة موقع اإ

The Pirate Bay تورنت بيت تتبع مسارملفا   شاركةمل رئييس ، وهو موقع  BitTorrent .دلراسة فعالية هذا و
 عرضمواقع و الإننرنت يف زايرا  شهرية ملواقع القرصنة  مس تخديم جامعةعىل بياان  من رشكة تتبع  حصلناالربانمج، 

آخرون  داهنار) املدفوعة القانونيةفيديو ال  ىل  املس تخدمنيقسمنا و (. أأ  2015وأ  ل الأوىل اجملموعةخمتلفة،  مجموعا عكر اإ
مل جحب املوقع  ابفنراض أأنو. بكثافة هذا املوقع ةالعارش  حىت اجملموعا مجيع بيامن تس تخدم خليج القراصنة، موقع  تس تخدم

 اجملموعا عىل  ةمزتايدبصورة أأقوى  هتأأثري بيامن  ،(املراقبةمجموعة ملوقع )ما جيعلها ا تزوراجملموعة اليت ل أأي تأأثري عىل  يكن هل
 اسلوكه ا اجملموعغري  هذه كيف  وتساءلنا. اس تخداما قلالأ  اجملموعا ابملقارنة مع  بكثافةجوب احملوقع امل تس تخدماليت 

 خليج القراصنة. جحب موقعبعد  املراقبةقارنة مع مجموعة ابمل

قبال زايدةيف خليج القراصنة تسبب موقع وجدان أأن جحب و  .21  واملواقعبديةل قرصنة مواقع  ةزاير عىل  ةاجلاملع   مجموعة اإ
ىل. كام ابملقارنة مع مجموعة املراقبة، احملجوبموقع للالوكيةل  . VPNاس تخدام مواقع عدل  ابلنس بة مل انفسه النتيجة توصلنا اإ

ن . وبعبارة أأخرى، عىل الرمغ من شعبيهتا، املدفوعةالقانونية  البث س ببية يف اس تخدام مواقعأأي زايدة  جندومع ذكل، مل  فاإ
 خيارا  والأن املس تخدمني السابقني وجدببساطة  ،قانوينال خدامس تزايدة يف الا عن يُسفرمل  عللموقجحب اململكة املتحدة 

ىل نفس احملتوى املقرصن أأخرى ىل أأن اإ مشاهبة  أأساليب تس تخدم. واجلدير ابذلكر أأن دراسة للوصول اإ  موقع غالقتوصلت اإ
Kino.tv ( مل  اس تضافة عنعوضا مواقع أأخرى،  تس تضيفهحتوى مب اذلي يرتبط يف أأملانيا )ىلاحملتوى يف  تُذكرزايدة  تؤد اإ

 ( .2015 وكري بو  الكوسنو )أأغيار  أأيضاالقانوين  الاس تخدام

ما أأن ميكن أأن تهذه النتيجة ومع ذكل،  .22 غري  موقعنيأأو  فقط جحب موقع واحد، أأو أأن غري فعالاملوقع جحب عين اإ
ذا اكن  اناختربو املس هتلكني عىل تغيري سلوكهم.  محلل اكف لف عىل سلوك تأأثري خمت س يكون هل املواقععدد أأكرب من جحب ما اإ

موقعا للقرصنة يف  28جب حبحيث أأمر  احملامك الربيطانية يف وقت لحق  2013يف نومفرب وقع  حدثاملس هتكل ابس تخدام 
 احلجب اتأأثري هذتتناول دراسة ها عىل نفس طبقنا املهنجية و مهنا حمتوى فيديو. موقعا  19يس تضيف و ، تقريبا مزتامنوقت 

ىل  نيتفليكس موقع )مثل ةعو دفملا البثواقع مل مجموعة املُعاجلة ةزايدة زاير  يفتسبب  احلجبنتيجة خمتلفة. وجدان أأن  وتوصلنا اإ
Netflix زايرة املس تخدمني  قللأ الاس هتالك القانوين  مل يزد. وعالوة عىل ذكل، املراقبة مجموعة ابملقارنة مع %12( بنس بة

ل لمواقع احملجوبة ل ىلارتفعت يف حني ،  %3.5بنس بة اإ  ،بكثافةاملواقع هذه مراتدي دلى  %24ما يقرب من  هذه النس بة اإ
ن رئييس يف زايدة الاس هتالك القانوين، واحد قرصنة  موقع جحبفشل يف حني سبيب. وبعبارة أأخرى، ال  انتفسريما يُعزز  فاإ

 .يف زايدة هذا الاس هتالك جنح ارئيس ي اقعمو  19 املزتامن لـ احلجب

 جانب العرضاليت تركز عىل س ياسا  ال موجز  )ج(

ىل أأن جناح الإجراءا   .23  جعل القرصنة جناهحا يف مدىجانب العرض يعمتد عىل اليت تركز عىل  وتشري هذه النتاجئ اإ
أأي وس يةل  مل يكن هناكمن الإننرنت حبيث  املس تضاف احملتوى مجيع ُأزيل ، موقع ميجا أأبلود ُأغلق. عندما مزجعاأأمرا 

ليه من أأي مفاكن يف العامل، وتُ  ىلهذأأن بياان  ال ظهر للوصول اإ  لكن عندمابشلك فعال. شنراي  القانونية امل  ةدايز ا أأدى اإ
زاةلمل يمت يف اململكة املتحدة،  موقع خليج القرصانجب حُ  من  لقواالقراصنة أأن ول يبدو  ،أأي حمتوى فعال من الإننرنت اإ
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ىل النفاذ عىل جحب هنفس يصدق اليشءو  –حنو اخليارا  القانونية  ما حيملهم عىل التحول العناء يف أأملانيا،  Kino.tv موقع  اإ
زاةل احملتوى أأيضا  بشملاذلي مل   املالف.الفعيل اإ

ن ومع ذكل،  .24 ذ . كون فعاليل ميكن أأن  احلجبهذا ل يعين أأن فاإ نعدد اكف من  جحب يبدو أأنه عنداإ  مواقع ، فاإ
لمواقع لفاكمل الغالق الإ  أأن ورمغحنو القنوا  القانونية.  اس هتالكه حُيولأأن بعضهم  ، حىتللقراصنة مجة مشقةذكل يُسبب 

ىل جانب اململكة اعتُ فقد ، ااندر أأمرا يُعد   موقع ميجا أأبلودمثل  الرئيس ية مد جحب املواقع يف عدد من البدلان الأخرى اإ
املعارضني  أأن عىل الرمغ منو لقرصنة. اقع اجب مو حبسمح ي و  ،سنرالياأأ املتحدة، مبا يف ذكل القانون الأخري اذلي صدر يف 

ذ  ،كون فعاليمواقع القرصنة ل ميكن أأن  فااس هتد أأن يؤكدون اليت تركز عىل جانب العرضلتدخال  ل  القراصنة  س يجداإ
ن الإعالم بشلك غري قانوين،  طوسائحمتوى أأخرى للحصول عىل دامئا مواقع  : خطأأ أأن هذا الرأأي  تدل عىلث و البحفاإ

هنا ميكن أأن ت  طوسائقرصنة  من عناء ، بقدر اكف،التدخال هذه  تزيدعندما ف  زايدة كبرية يف يف سبب ت الإعالم ، فاإ
 ية.الاس هتالك من خالل القنوا  القانون 

 اسنراتيجيا  الأعامل التجارية رابعا

ىل اإ و  .25 اتحةأأن  البحوث، أأظهر  هذه مفاكةحة القرصنةتدابري ضافة اإ اس هتالك قلل يميكن أأن  ةقانونيبصورة احملتوى  اإ
آخرون ) أأوحض داهنار . عىل سبيل املثال،احملتوى املقرصن زاةل احملتوى التلفزيوين من متجر 2010وأ آ ( أأن اإ  منزاد ي تيونز أ

آخرون )، كام بنَي داهنار %11قرصنة هذا احملتوى بنس بة  ضافة احملتوى التلفزيوين 2015وأ ىل موقع( أأن اإ  Hulu  هولو اإ
ل ّو  حيُ أأن )رمقيا( ميكن  سهةلأأن تقدمي احملتوى بطريقة  يدل عىلما ، %20قرصنة هذا احملتوى بنس بة تسبب يف اخنفاض 

ىل الامن القراصنة  اكبري  اعدد الولاي  يف فيمل  عرضس هتالك قانوين. وقد أأظهر  دراسا  أأخرى أأن تقليل الوقت بني اإ
 )مسيث DVD أأقراص الفيديو الرمقية( أأو عىل 2012داهنار ووادلفوجل ) دور السيامنيف  ادولي وعرضهاملتحدة الأمريكية 

 املبيعا . زيديو القرصنة معدل  قلل ي( ميكن أأن 2015 وتيالنغ

ىل الاسنراتيجيا  اليت و  .26 ضافة اإ كون هناك فرص محلاية ت رمباأأنه  نرى، الإعالمط وسائرشاك   تتبناهاميكن أأن اإ
نذار الس ياسا  اليت تركز عىل الأمثةل عىل ذكل يف  من. الإعالم صناعةيف احملتوى من خالل التعاون  جانب الطلب نظام الإ

 املتدرج الاس تجابةنظام تطبيق عىل  اعيةخدما  الإننرنت طو  ومزود وافق ومبوجبهيف الولاي  املتحدة، حبق املؤلف 
ذا  عىلأأاكدميي دليل  أأنه ليس مثة. وحنن ندرك عىل حق املؤلف مس تخدمهم تعدي اكتشاف لتحذيرا  والعقواب  عندل  ما اإ

وجدان و  ،فامي يتعلق ابلقرصنةث و سلوك البح ، مع ذكل،درس نافقد انب العرض، جب فامي يتعلقأأما  هذا النظام أأي تأأثري.ل  اكن
ل سلوك املس تخدم حنو الاس هتالك القانوين )س يفان ّو  حيُ واقع القرصنة ميكن أأن مب املرتبطةنتاجئ البحث  تصنيفأأن ختفيض 

آخرون  رشكة الانهتاء من هذه ادلراسة ونكرها عىل ش بكة الإننرنت، أأعلنت  عقبأأنه (. ومن املثري لالهامتم، 2015وأ
عدد  اليت حصلت عىلاملواقع  رتبة ،أأكرب فاعليةب، لتخفيض بحثال  نتاجئ تصنيف نقحت اأأهن ،2014توبر أأك  17جوجل يف 

لفية  املؤلف)قانون حق مبوجب  الصحيحة ا نذار الإ من كبري   .1الرمقية(للأ

، يف الوقت املناسب تيسريا القانوين بطريقة أأك ر احملتوىالكراك   تتيحعندما  ه، هناك أأدةل قوية عىل أأنمجمل القولو  .27
خارج صناعة النرفيه من كراك  ال تعاون انوين. كذكل، هناك أأدةل عىل أأن صاحل زايدة اس هتالك قلالقرصنة  تنخفض معدل 
نفاذ  وكام أأن. ومع ذكل، احملمي حبق املؤلفحامية احملتوى  يفميكن أأن يساعد  يكون  ميكن أأنمفاكةحة القرصنة س ياسا  اإ
ويبقى السؤال عن  ،تكبدها تفاكليف الكراك  للحد من القرصنة قد تتبناهاالاسنراتيجيا  اليت  أأيضا، ملكفا للحكوما 

نفاذ حق مقدار  .الكراك و  احلكوما  لك من جيب أأن تتحمهاذلي  املؤلف عبء اإ

                                                
1
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 الاس تنتاج خامسا 

ىل أأن هجود مفاكةحة القرصنة تكون  .28 عىل  والكراك  ا احلكومتتخذ عندما  عىل أأفضل حنو ممكن فعاةلتشري البحوث اإ
جراءا  لردع القرصنة وتعزيز احملتوى القانوين. حد سواء  ذا و اإ ىلفاكةحة القرصنة يف بدل مل قانوان ما حكومةأأصدر  اإ  يفتقر اإ

ذا وعىل املنوال نفسهتأأثري كبري. قانون للغري املرحج أأن يكون  مفن، مالمئةقانونية منصا   يف الوقت  حمتواهارشكة  أأاتحت، اإ
نفاذ حقاحلكومة تفعل  دون أأن وبطريقة ميّسةاملناسب  ن، املؤلف شيئا لإ نسخة ضد  فعاةل منافسة س تدخل يفكركة ال  فاإ

ذا اذلي س تحققه يف حال نجاحال اسنراتيجياهتا  حتققلن و  ها،حرة" من منتج "  .الس هتالكل مزجعا اخيار القرصنة اكنت  ما اإ

لها  اليت تس ندملبادئ اب فامي يتعلق بعض التوجها  قدمتالبحوث  ومع أأن .29 ، املؤلف قحلالفعاةل احلكومية التدخال  اإ
نفاذمن الأمثل  القدرلتحديد جراء املزيد من ادلراسا  لإ  مثة رضورةف  أأن ، احتديد بصورة أأك ر ،تفهمنارمغ و . احلكويم الإ

ننامفاكةحة القرصنة، واجه تفاكليف عند حماوةل تالقرصنة و لصاحل الكراك  ختّس عائدا   خنفاض الا قدرل نعرف حىت الآن  فاإ
ىل تراجع املؤلفق حقانون ضعف  جّراءالإيرادا  يف  جديدة ذا  جودة فنية. ومن  تاج مصنفا ن لإ  ادلافعة احلوافز أأدى اإ

مفاكنية بشلك أأقوى،  ،أأن يتيح املنتجة دةوعدد املنتجا  اجلدي جودةو  ني القرصنة والإيرادا ، ونوعب للصةلشأأن فهم أأفضل  اإ
ىل تقيمي أأنواع التدخال    تقيمي س ياسة حقتواصل البدلان  وبيامنيف هذه الورقة.  نوقشتمفاكةحة القرصنة اليت الرامية اإ

ننا، الوقت عرب هاوتغيري  املؤلف منا ،صناعةال عائدا  بليس فقط  الأمر ربط هذات حبواثنأأمل أأن نرى  فاإ  .ة أأيضاابداعي بأأعامل واإ
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