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 دور الذكاء القانوني يف اقتصاد املعرفة

 

 

 مشامة خري الدين. د                                                                                                                         

 قسم احلقوق                                                                                                                            

 جامعة احلاج خلضر باتنة 

 

                          :صــملخ    

هلللذا  .جوهريلللا يف ا لللاا القلللرارا ي عب اللللذكاء اصقتصلللاد  دورا ،يف ظلللن مسافعلللة شاملللللة  لللام ة       

 .بث ل مع ومةومعاجلة ،الذكاء يعرف شادة  بأنه شم لة حبث

فانه يتلل  لللن مسةعلة معرفلة بل ت لا      ،الذ  يعد أحد أبعاد الذكاء اصقتصاد ،وأما الذكاء القانوني     

الللي يتب ا للا القللوان  والتللدود باملع ومللا  والفللر  واةتشللراف املطللا ر ومللن  للي  ديللد و ،القانونلللة

 .إنفاا الوةائن القانونلة الي تعم  بتحقلق األهداف اإلةرتاتلجلة للن فاشن اقتصاد 

 

 

    Résumé 

 

     Dans un contexte de compétition globale , l’intelligence économique 

joue un rôle crucial dans les prises de décision. Cette intelligence se définit 

généralement comme l’activité de recherche, de traitement et de diffusion 

de l’information. 

    L’intelligence juridique, comprise comme une dimension de l’intelligence 

économique, permet à toute entreprise  de connaitre son environnement 

juridique. Il devient ainsi possible, d’identifier ou d’anticiper les risques et 

les opportunités et de disposer des informations et des droits ,que nécessite 

la mise en œuvre des instruments juridiques aptes à réaliser les objectifs 

stratégiques de tout acteur économique. 
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 مقدمة

إىل درجة أن الاعض يعتربهما وج    ،يف اقتصاد املعرفة، تلتعي املع ومة أهملة بالغة

لعم ة واحدة، رغي كون املعرفة أمشن من املع ومة  وغري معتق ة شن الشطص صرتلازها 

ومما يسكد الدور املتدايد ل مع ومة أن حصة رأس املال غري امل موس قد . ش ى مسهالته

 .يف اقتصاد املعرفةجتاوز  حصة رأس املال امل موس يف املطدون احلقلقي لرأس مال املسةعة 

يربز  ،ويف ظن هذا اصقتصاد اجلديد الذ  تعد املع ومة  واحدة من ركائده امل مة  

جع ت وجود ،الدور اجلوهر  ل ذكاء اإلقتصاد ، إا أن املسافعة الشرةة الي فجرت ا العوملة

مواصفا  مستوج ا فحعب، بن أيضا مبدى قدرت ا وأ كن مسةعة مرهون للس بأةعارها

أةعار الصرف، أةعار الفائدة، نعب السمو، املسافعون )معرفة الال ة الي تعمن فل ا ش ى 

 ....(.احمل لون واألجانب، الذوق الو ين واألجسيب

إص أن الذكاء اصقتصاد  حباجة إىل اكاء قانوني، يس ره، حيمله ويغذيه،حبلث يلون 

 .جعن من الثاني أحد ملونا  األولةالحه اإلةرتاتلجي يف الوقاية، الدفاع واهلجوم وهذا ما 

إىل أ  مدى ميلن ل ذكاء  :فإن اإل لاللة الي يبرح ا املقال املوالي هي للن الك،   

هجوم بالسعاة إىل كن مسةعة تععى إىل تعظلي ودفاع  القانوني أن يلون شامن وقاية،

 :ملدت ا التسافعلة ؟   وبساء ش ى ما تقدم، قعمت هذه الورقة الاحثلة إىل

 .الذكاء القانوني جدء من الذكاء اإلقتصاد  :احملور األول

 .مف وم الذكاء اصقتصاد  وخصائصه :أوص

 .مف وم الذكاء اصقتصاد  -1    

 .خصائص الذكاء اصقتصاد  -2    

 .مف وم الذكاء القانوني وخصائصه : انلا

 .مف وم الذكاء القانوني -1

  .خصائص الذكاء القانوني -2

  .بعض تبالقا  الذكاء القانوني: الثانياحملور 

 .الدور الوقائي ل ذكاء القانوني :أوص  

 .احلصول ش ى املع وما  بصورة  رشلة -1

 .تأ ري اإلرث غري امل موس ل مسةعة -2

 .دور الذكاء القانوني يف الدفاع واهلجوم:  انلا  

 .رفع دشاوى ل دفاع شن اإلرث غري امل موس ل مسةعة -1 

 .يد املسةعة بأحدث املع وما  حول اصجتاه العام ل قوان تدو -2 



  مشامة خري الدين . د                                                   املعرفة اقتصاد يف القانوني الذكاء دور
 

                                  جملة الباحث للدراسات األكادميية  4102مارس  -  األولالعدد                              3

 

 الذكاء القانوني جزء من الذكاء اإلقتصادي  :احملور األول

يف ظن شوملة يف أوج ا و ورة إشالملة يف قمت ا، تععى كن مسةعة ملعرفة بل ت ا،     

وألن . لكويعترب الذكاء اصقتصاد  ركلدت ا األةاةلة يف ا. ضمانا لاقائ ا وتبورها

اصقتصاد،  أنه يف الك  أن كافة اجملاص ، حملوم بع ع ة هائ ة من القوان ، فإن 

 .الذكاء اإلقتصاد ، ص غسى له شن الذكاء القانوني والذ  يعد جدءا ص يتجدأ مسه

 مفهوم الذكاء اإلقتصادي وخصائصه : أوال

 ا، جيدر بسا معرفة يتملد الذكاء اإلقتصاد  بعدة خصائص، للن قان التعرف ش ل   

 .املقصود بالذكاء اصقتصاد  يف حد ااته

 مفهوم الذكاء اإلقتصادي   – 1

التحلي يف ”ومن أكثر التعاريف رواجا الك القائن بأن الذكاء اإلقتصاد  ه    

 .1”املع ومة اإلةرتاتلجلة املساةاة بالسعاة إىل كن فاشن إقتصاد  ومحايت ا

 إص أن هذا التعريف الذ  جيعن من الذكاء اإلقتصاد  مرادفا تقرياا ل مع ومة،    

العائد ش ى العموم، لدى الفقه األجن وةلعوني، بدأ يتعرض ل سقد داخن الفقه ووه

 .املذكور ااته

  Intelligence Military College Joint ويظ ر التبور املشار إلله ج لا يف تعريف    

إنه معرفة مت إشدادها خصلصا لدبون بظروفه . الذكاء أكثر من املع ومة”:القائن بأن

إن معرفة العامل ترتلد ش ى مشاركة العسصر الاشر ، إن أنظمة مجع املع وما  . اخلاصة

وحده الذ  ميلسه إشباء ت ك ال معة وإن العقن الاشر  ه. تستج الداتا وللس الذكاء

إنه الك املعار احملدد . ملبالب زبساء خمت ف [ تجلب يع ]اململدة والي تعبي معسى ل داتا 

الذكاء ش ى أنه اجلمع املتواصن ل مع ومة، مراجعت ا و  ل  ا، مبا يتل  )...( الذ  يعرف 

الوضعلة من خالل ألفاظ اا  فعاللة ومن  ي تلللف املستج حعب اإل ار ولسا ف ي املعألة أ

هذه اخلوا ، فإن املستج ياقى مع ومة بدص من وإاا ما ضاع أ  من . اخلا  لظروف الدبائن

 .  2”أن يلون اكاء

الك ا وكما يتجاوز الذكاء اصقتصاد  املع ومة يف الفقه الالتلين، حلث ياد    

والذ  أخذ به حرفلا يف املسشور   Martreواضحا يف التعريف الوارد يف تقرير الفرنعي مارتر  

  .(م 2002فرباير  11)الوزار  املتع ق بالدفاع اإلقتصاد  بفرنعا 

جمموشة من شم لا  الاحث ”لقد شرف األةتاا مارتر الذكاء اإلقتصاد  ش ى أنه  

املع ومة املفلدة ل فاش   اإلقتصادي ، [ كذا ] املعاجلة، املسعقة واملوزشة بغرض إةتغالهلا و
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ه العم لا  املتسوشة، جير  القلام ب ا بصورة  رشلة وبلافة ضمانا  احلماية الالزمة هذ

 . 3”ل محافظة ش ى إرث املسةعة يف أحعن الظروف من حلث السوشلة، اآلجال والتل فة

 خصائص الذكاء اإلقتصادي   -2

من خالل ما ةاق اكره، يتض  أن الذكاء اإلقتصاد  له مج ة من اخلصائص،    

 :ومن قالن الك

إن العوملة والثورة اإلشالملة جعال : اختالف الذكاء اصقتصاد  شن دراةة العوق -أ

كافة املسةعا  أكثر تعويال ش ى الذكاء اصقتصاد  بدص مما كان يعرف ةابقا بدراةة 

 .ارق ب  اص س  م ي جداالعوق، الك ألن الف

معتمر، ديسامللي، مركد ش ى املع ومة احملتاج إلل ا والي ”إن الذكاء اصقتصاد  

ناقصة، ”، يف ح  أن دراةة العوق”غري حمدد شرب الدمنوتلون املسةعة قد حددت ا معاقا، 

 . 4”جتاوزها الدمن، متقبعة و ابتة

رغي كون املع ومة مبثابة املادة : الاشر اشتماده ش ى الدور الفعال ل عسصر -ب  

 .األوللة ل ذكاء اصقتصاد ، فإن ا بدون أهملة إاا ما بقلت كمادة خام

ان املع وما  الي يتي مجع ا حباجة إىل املرور مبعار حيوهلا من خمرجا  إىل 

مدخال ، فاعد اجلمع، يتي الفرز والتح لن والسشر والتطدين، حبلث تست ي هذه الدورة 

 . 5”إنتاج معارف إةرتاتلجلة تتمتع بأكرب قلمة مضافة مملسة”ىلإ

 Jean-Jacquesجاك ريشامنان-وباختصار  ديد، لقد صدق األةتاا جان  

Richenmann الضغط ”ش ى مجلع الذين حي مون بذكاء اقتصاد  شن  ريق”:شسدما قال

 .6"ش ل ا ري الاشر  ل مع ومة احملصنأن يتذكروا الدور احلاةي ل تفع”ش ى الدر

ويرجع تربير  :حاجته إىل محاية وأمن مجلع مراح ه واإلرث املعريف الساتج شسه-ج  

هذه احلاجة للس فقط للون الذكاء اصقتصاد ، جيب أن يلون متفقا مع القانون ص 

وهذا أمر ةسعود إلله شسد احلديث شن الذكاء القانوني، بن أيضا للون -خمالفا له 

وهذه األخرية ةوف  .الذكاء اصقتصاد  للس هدفا يف حد ااته، بن وةل ة لا وغ أهداف

ماية واألمن، ومن أهي هذه األهداف، وم ما اخت فت من مسةعة إىل تتاطر إاا غابت احل

أخرى، اقتسا  الفر  قان الغري ومواج ة التحديا  بغرض احلصول ش ى املدايا التسافعلة 

 .عم  هلا بالريادة يف ش د العوملةالي ت
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 مفهوم الذكاء القانوني وخصائصه : ثانيا

ن  اقتصادية تسظي شالقا  العوق، فإن اقتصاد مبا أنه ص يوجد أ  ب د خال من قوا   

مف وم  وفما ه املعرفة جمرب ش ى اصهتمام بالقانون كواحد من روافد الذكاء اصقتصاد ،

 ما هي خصائصه؟ والذكاء القانوني 

 مفهوم الذكاء القانوني  -1   

 الذكاء القانوني ش ى  Bertrand Warusfelلقد شرف األةتاا بارتران فاريعفال 

معرفة الال ة القانونلة  –شام وخا  أ –جمموع التقسلا  والوةائن الي تتل  لفاشن ”أنه

وكذا  ،الي خيضع هلا وحيدد ويعتشرف مس ا األخبار والفر  اململسة ويس ر ش ى تبورها

احلصول ش ى املع وما  والقوان  الالزمة إلنفاا اآلللا  القانونلة القادرة ش ى  قلق 

 .7”اتلجلةأهدافه اإلةرت

املرح ة األوىل من العسال القانوني وهي الي تتحلي يف ”ومتثن اللقظة القانونلة    

 .  8”فعاللة اجلواب الذ  يعبي هلا يف صورة ح ول مملسة بالسعاة إىل صساع القرار

وش ى العموم، يرى اللوم شدد من املطتص  أن وشي املسةعا  بضرورة اةتعمال    

احلصول ش ى حصص يف بر القانوني وشق سة اصلتداما  القانونلة والقانون لتعلري اخل

يف  ريقة إىل فرض نفعه وبأن مف وم الذكاء القانوني ”مانامجست قانوني”األةواق هو،

 .يساةب أكثر العالقة املتاادلة ب  القانون واإلةرتاتلجلة املوجودة داخن املسةعة

فاشن اصقتصاد  األكثر فعاللة قد أصا  يف ال”وبعاارة األةتاا باتران فاريعفال، فإن   

معظي األحوال، الك الذ  حيتلي يف الوقت ااته ش ى معرفة معمقة شن بل ته القانونلة 

  .9”وش ى القدرة ش ى اةتعماهلا لصاحله

  خصائص الذكاء القانوني -2

 :يتملد الذكاء القانوني خبصائص متلده شن غريه، أهم ا  

مي املسةعة القانوني شن الدور الذ  كان يسديه ةابقا حمااختالف الذكاء -أ

املعتشار القانوني شدم ولقد كان اهلدف الرئلعي ل محامي أ: أومعتشارها القانوني

بن . اصصبدام بالقانون، ويف حالة تعذر الك، جعن تل فة الك اصصبدام يف حدها األدنى

رى أن املسةعة كانت أصال ص ي  Arnaud Gossementقومسونوإن احملامي الفرنعي آرن

ترفع واملعتشار، إص بعد أن تعوء أمورها كأن ترتاجع مشاريع ا أوت جأ خلدما  احملامي أ

  . 10ضدها  لاوى
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وش ى السقلض من الك، فإن الذكاء القانوني دائي، نشلط، ص يعت دف الدفاع   

شسد معرفة القوان  فحعب، بن اهلجوم أيضا، للس آنلا، بن إةتشرافلا أيضا وص يتوقف 

كما أنه ص يتوقف شسد القوان  الو سلة، بن أيضا .العارية املفعول، بن مشاريع ا أيضا

 . يرصد القوان  اإلق لملة والدوللة

إن الذكاء القانوني ص يرتاط بقضايا بعلس ا، بن إنه دائي، مبا يعم  للس بتحا ي    

طا ر ومن  ي اصةتعداد ل دفاع اصصبدام فحعب، بن أيضا باةتشراف الفر  وامل

وبعاارة أخرى، فإن الذكاء القانوني يقرتب يف دوره اصةتشرايف من حلمة ناب لون . أواهلجوم

أن ي دم املرء، فذلك قد يلون معذورا، أن يفاجأ ”:القائنNapoléon Bonapart  بونابار 

   .”فذلك ص يغتفر

ويصن هذا األمر يف بعض األحلان إىل حد إبرام  الفا  لتشللن لوبل ا  لتوجله     

ش ى السقلض من الك، احلل ولة دون جناح  ومصاحل ا أ ومعار القاشدة القانونلة حن

  .مشاريع القوان  أ   وهلا إىل قوان  نافذة

ع وك اخلاصة ، انفرد  الوصيا  املتحدة بعدم التصديق ش ى مقسسة الم1891ففي   

إن خمابر ”:ت قاها جم س الشلوخ، ورد فل ابادائن احل لب البالعي، والك بعد رةالة 

روس وبقلة املستج  األمريل  حل لب األ فال يرفضون هذا القانون ويبالاون احللومة 

 . 11”األمريللة مبعارضته

واىل جانب الدفاع تعتعمن املسةعة اكاءها القانوني ص اا القرارا  اإلةرتاتلجلة   

 .خارجلاوالي تدشي قدرت ا التسافعلة داخ لا 

اشتماد الذكاء القانوني ش ى شسصر بشر  حمرتف قادر ش ى   لن املع ومة -ب

 يلفي العلبرة ش ى ص”نهقومسون إىل القول بأوالك، ما دفع األةتاا آرن: واةتغالهلا اجللد

، جيب أيضا التعاؤل حول البريقة الي ةتعتغن ب ا فع لا من قان القعي [قانونلة ] يقظة 

إن قراءة السصو  ص تلفي، جيب أيضا . القانوني وبث ا داخن املسةعة باجتاه كافة األقعام

 .12"التفلري مجاشلا حول  ريقة تسفلذها

لذ  يعرف أيضا شسد التفاوض مع املسةعا  ا وهذا العسصر الاشر  املتمرس ه     

الذ   وأ  التدام آخر وه واملعسوللة أ واألخرى، كلف يصر ش ى إدراج  روط الضمان أ

اصةرتاتلجلا  ”املباف، وضع ما أصا  يب ق ش لهيعتبلع يف ن اية 

 . 11ل مسةعا ”القانونلة
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إن كن مسةعة . حلث ص يعد حاجة شابرة بن معتمرة:دميومة الذكاء القانوني-ج

وللن الك، . يفرض ا القانون وتعد  طصا قانونلا يتمتع حبقوق وي تدم بواجاا  ميسح ا أ

فإن الاحث شن املعرفة القانونلة لإلجابة شن األة  ة القانونلة الي تبرح ا أية وضعلة، 

 Laويعد شمال معتمرا وص مفر مسه، خاصة إاا أضفسا إىل الك أن اإل اا  اخلبي إيد

Certification iso9001  املب وبة من كافة املسةعا  الي تاحث شن مانامجست مو ق

Managment certifié  تتب ب التدود بلقظة قانونلة معتمرة، كما أن وضع مانامجست

 .          11ي دم أيضا املسةعة بإدخال إجراءا  اللقظة القانونلة والتسظلملة Iso 11001وبل ي إيد

 .تطبيقات الذكاء القانونيبعض : احملور الثاني

بعد تعرضسا لإل ار السظر  ل ذكاء القانوني كجدء من الذكاء اصقتصاد    

واخلصائص اململدة للن واحد مس ما، يتساول احملور املوالي اإل ار العم ي، حلث حياول إبراز 

 .بعض التبالقا  العم لة ل ذكاء القانوني

 الدور الوقائي للذكاء القانوني  : أوال

من أبرز مظاهر السجاح يف أية مسةعة قدرت ا ش ى وقاية نفع ا من وقوع أشماهلا    

ويعد هذا األمر من اجملاص  .  ت  ائ ة القانون، فالوقاية تظن دوما خريا من العالج

 .الرئلعلة ل ذكاء القانوني

 ضمان احلصول على املعلومة بصورة شرعية   -1  

ويسباق الشيء ااته ش ى الذكاء  .للة ل ذكاء اإلقتصاد تعترب املع ومة املادة األو    

فإنه من واجاا  اخلاري القانوني ل مسةعة أن ي تدم  ،لذلك.القانوني، باشتااره جدءا مسه

فلما جيمعه من مع وما  قانونلة باحرتام الشرشلة وبأن يا  ملسةعته فلما يتع ق  ،بذاته

 .ا حرةباملع وما  األخرى، بأن املع ومة للعت دائم

 :ع ومة ونشرها إىل  ال ة معتويا وتسظي معظي الدول احلصول ش ى امل    

وهي الي ميلن مجع ا حبرية من  الة اصنرتنت ش ى ةالن املثال : املع ومة الالضاء-أ   

 .ونشرها أيضا حبرية،  املا أن ا للعت حمملة حبقوق مسلف

وهذه  ت ف من حالة إىل أخرى، فثمة الي ميلن احلصول  :املع ومة الرمادية-ب

ش ل ا حبرية، للن دون القدرة ش ى بث ا، إما ألن الك ميلسه أن ميس بشطص وإما 

ألن ا شرضت أصال موقع ش ل ا ويف م ف حممي حبقوق مسلف، وهساك الي ص ميلن 

 .رةن إللهالوصول إلل ا ألن ا بثمن، فإاا دفع مثس ا، ميلن وصوهلا إىل امل
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وهي احململة قانونلا من قان مالل ا، واحلصول ش ل ا ص ميلن أن : املع ومة العوداء-ج

11يتأتى بدون خمالفة ل قانون
. 

كن الك يعين أن ما يشاع شادة بأن املع وما  ص تضع أ  مشلن قانوني ألن األصن     

حرة من وج ة نظر  فل ا أن ا مفتوحة غري صحل ، ألن املع وما  املفتوحة للعت ك  ا

الذين حيوزون ا حقوقا ش ل ا  والقوان  الي  لي اةتعماهلا، حلث مي ك مسلفوها أ

ومن ، مبقتضى حقوق املسلف، امل للة الصساشلة، احلماية التعاقدية بواةبة  روط العرية

 ي، فإنه شن اخلاري القانوني ل شركة أن يعتمد اةرتاتلجلا  اةتقاال واةتغالل متعددة، 

 . 11حعب السظام القانوني للن نوع من املع وما  حتى ص تتعرض املسةعة ل عقاب

وتصدق املالحظا  املذكورة ش ى الذكاء القانوني أيضا، فإىل جانب املراجع      

العموملة، الورقلة مس ا واصللرتونلة والا وقس القانونلة والي تلون هلا قلمة شسدما يلون 

بعض األمساء الالمعة يف احلقن القانوني وهي وا جامعي معروف أأحد املشارك  فل ا أةتا

مجلع ا جمانلة، هساك مصادر أخرى غري جمانلة، يقوم السا رون من خالهلا بإ راء 

معبلا  قانونلة، جمال  قانونلة )يقومون  بعم لة تلرير ل تح لن املع وما  بواةبة خرباء 

 ..(...أون صين، اجت ادا  قضائلة مستقاة معاقا

 تأطري اإلرث غري امللموس للمؤسسة   -2

إن اإلرث املعريف ل مسةعة ص يتلون فقط من املع وما  الي مت احلصول ش ل ا من   

خارج ا، انه يشتمن أيضا ش ى إبداع داخ ي ل مسةعة، يعد مبثابة التجديدا  الي وضعت ا 

 .من خالل معاجلة العسصر الاشر  ل مع وما  اخلام احملصن ش ل ا

ومن  ي، فإن إرث املسةعة يصا  مشتمال ش ى ممارةا  جتارية وأةرار شمن، مما   

إفشاء  ووكن اشتداء أ. يعبل ا امللدا  اصقتصادية الي تعتمد ش ل ا ل تغ ب ش ى مسافعل ا

  .لت ك األةرار من  أنه أن يلون كار ي الستائج بالسعاة إىل املسةعة املعسلة

ومن أبرز صور اصشتداء ش ى اإلرث غري امل موس ل مسةعا ، ت ك الي اكرها السائب   

ه أمام اجلمعلة العامة يف تقرير  رح Bernard Carayon الفرنعي برينار كاربون

  .(م2001جوان 8)الفرنعلة 

معسول  يف صساشة البريان، حجد ش ى حواةا ي ”ورد يف التقرير املشار إلله أنلقد   

ولقد . ”السقالة أ ساء ةفر وظلفي إىل إحدى دول الشرق األوةط من قان ة با  أمن املبار

هذه ”برأ  األةتاا كاريون، فإنو مت تربير الك بعثور اجلمارك ش ى بودرة ش ى احلواةب،

أن ا قد أصاحت متلررة يف هذا  والي مت تربيرها رمسلا مبحاربة اإلرهاب، ياد)...( املمارةة 

مما جتدر اإل ارة إلله، و ،”هي  في بصورة ةل ة شم لا  جوةعة اقتصادية وش ملةاملبار و
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أن ت ك احلواةب تعود بعد شدة أةابلع، للن دون م فات ا، والي خيشى ببالعة احلال أن 

 . 11تلون قد اةتسعطت

القضلة الثانلة الي هد  فرنعا بأكم  ا والي اكرها تقرير كاريون أيضا هي ت ك 

حاةوب مم وك مل سدة  يعم ون  11، شسدما متت ةرقة م2001 ت يف جوي لة الي حص

، ولقد انت ت  قلقا  خرباء الذكاء A400Mش ى  ائرة السقن الععلرية اجلديدة 

 C-17اصقتصاد  الفرنعل  إىل ات ام  ركت  أمريللت  وهما بويسغ الي مت ك  ائرة 

مل يقدموا أ  دللن رمسي يثات للس ي  ،C-130ولوكل د مارتن صاحاة  ائرة 

19 لوك ي
 . 

إىل جانب وةائن احلماية التقسلة، الرقملة، -هلذا إاا، يأتي دور القانون   

م للة : حلماية إرث املسةعة، م ما كان التلللف املعبي مللوناته املع وماتلة -الالومرتية

 .، مع وما   طصلة، مع وما  ةريةاهسلة

من اتفاقلة امل للة الذهسلة  18/2ولتوضل  أهملة هذا التأ ري، نشري إىل أن املادة     

لأل طا  البالعل  واصشتاارين ”تقضي بأنه( Adpic أو(Trips   اا  الص ة بالتجارة

حصوهلي وحق مسع اإلفصاح شن املع وما  الي تقع  ت رقابت ي بصورة قانونلة آلخرين أ

ا، دون احلصول ش ى موافقة مس ي بأة وب خيالف املمارةا  التجارية ش ل ا واةتطدام ي هل

 .”السدي ة

مس ا ش ى تعويضا  ملن انت لت  11و 11، 11كما تسص اصتفاقلة اات ا يف املواد   

حقوق م للته الذهسلة، ناهلك شن جداءا  أخرى مثن األمر بالتط ص من املواد واملعدا  

ةتطدم فل ا اصشتداء ش ى امل للة الذهسلة، وكذا حق املعتطدمة يف صسع الع ع الي ا

احلصول ش ى املع وما ، حبلث تأمر الع با  املعتد  بإشالم املعتدى ش له ب وية األ طا  

 .الذين ا رتكوا يف إنتاج الع عة املعسلة باصنت اك

 دور الذكاء القانوني يف الدفاع واهلجوم : ثانيا

ص يسحصر دور الذكاء القانوني يف الدفاع شن مصاحل املسةعة، بن إنه يعتعمن أيضا   

 .كعالح هجوم لتدشلي قدرات ا التسافعلة وب وغ أقصى درجة مملسة من الريادة

  رفع دعاوى للدفاع عن اإلرث غري امللموس للمؤسسة  -1

اء القانوني، قد رغي كافة اصحتلا ا  التقسلة والوقائلة الي يضع ا خاري الذك  

ما رأيسا، لالشتداء، مما يضبر هذه األخرية إىل رفع دشوى  ويتعرض إرث املسةعة ش ى حن

 .قضائلة، وهذا جمال خصب آخر ل ذكاء القانوني
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وشسدما تلون املسةعة حائدة ش ى حق م للة اهسلة، فإن الك ةلع ن م مت ا أمام      

رشي، فلحلي هلا بالتعويض وميسع املق د من القضاء، ش ى أةاس أن ا تعرضت لتق لد غري  

 . اصةتمرار يف انت اك م للت ا الذهسلة

للن، يف حالة شدم إملانلة اصشتماد ش ى وجود حقوق م للة اهسلة، فإنه باإلملان رفع   

دشوى مسافعة غري  رشلة، والك  اقا ل شروط الي يضع ا شادة اصجت اد الفق ي 

 .والقضائي

ع ق األمر باإلرث غري امل موس ل مسةعة، ش ى خاري الذكاء القانوني للن، شسدما يت  

أن يلون يقظا وحملبا بتبور القوان  واصجت ادا  القضائلة فلما يتع ق بالبابع اخلا  

 .لإلرث املع وماتي بالذا ، والك من جوانب خمت فة

ومن أكثر حاص  املعاس باإلرث املع وماتي، اةتعمال أحد موظفي املسةعة أةرار   

توظلف ا لدى أحد املسافع ، ويف حالة رفع الدشوى املدنلة،  والعمن ملصاحله الشطصلة أ

يتي إصالح الضرر شن  ريق ما غ مالي، ما مل يلن املدشي ش له مععرا، إص أن كن الك لن 

 .مما جيعن الدشوى اجلسائلة أكثر فعاللة يلون له أ را ردشلا،

اآلخر صعوبا ، فحتى يف دولة مثن فرنعا واملعروفة وإص أن البريق اجلسائي يواجه ه     

بلون مجلع نواحي احللاة مقسسة، فإنه، باةتثساء احلاص  الي متس فل ا املصاحل 

 ديدا ش ى املعاس اإلةرتاتلجلة ل دولة، هساك شدد ق لن جدا من السصو  الي تعاقب 

 .معتاعدة وأما العرقة، فإن ا تاد ، 18إفشاء األةرار املوجودة فله وباإلرث غري امل موس أ

ومن  ي، تعرف العرقة بأن ا  ، 20”كن من اخت س  ل ا غري مم وك له يعد ةارقا”إن  

يسباق نشن احتلالي ملال من أصول الضحلة ونق ه إىل إرث العارق، إص أن هذا التعريف ص 

أن : ش ى الصفحة الرقملة ألن املعبلا  األص لة تاقى يف إرث الضحلة، بن أكثر من الك

احملاكي الفرنعلة دأبت ش ى الرتدد يف اصشرتاف بالعرقة بالسعاة إىل املعبلا  غري املادية 

 .باةتثساء اختفاء األموال املعسوية ال صلقة بعسد ماد 

السقن املتع ق حصريا ”أن 1882حلي أصدرته يف لقد رأ  حملمة اةت ساف باريس يف   

وفضال شن  ، [ )...(العرقة ] ، ص ميلن أن يدخن يف نباق تبالق )....(مبعبلا  غري مادية 

الك، فإنه واض  أن شم لا  السعخ هذه، الي مل تتعاب يف أ  نقن يف م للة املعبلا  

 .21”املع وماتلة، ص ميلس ا أن تلون لوحدها مسةعة لسشن
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 Les volsولقد بقي هذا اصجت اد  ابتا باةتثساء العرقا  الي تثات ا اآلص        

reconnus de temps machine  م، حلث أصدر  حملمة السقض  2001إىل غاية

  .الفرنعلة حلما متبورا ب ذا الصدد

وجود دون قدرة ش ى إ اا  )...( جمرد احللازة ”لقد ورد يف احللي املشار إلله أن     

اصةتعمال من قان املالك الشرشي، والذ  ش ى السقلض من الك  وترخلص بالسعخ أ

يسكد بأن هذا الربنامج املصدر قد ةرق مسه،ميلد مبا يلفي السشن اصحتلالي حلاجة الغري 

 ".22وإرادة مت ك ت ك املع وما  املعتسعطة ش ى ةسد ماد  

له حملمة السقض أن تعاير إص أن هذا احللي اجلر ء والذ  حاولت من خال  

 .التبورا  الع ملة احلديثة، مل يتاع بأحلام أخرى، وص يدال حمن نقا ا  واةعة

ما دفع األةتاا ب كاريون إىل اقرتاح ما يعرف يف فرنعا وولعن كافة ما اكر، ه     

املعاس بعرية مع ومة اا   ابع ”بقانون كاريون والذ  يععى إىل إدخال نص جديد جيرم

يورو، والك  11000ويعاقب ش ل ا بالعجن ملدة ةسة وبغرامة تقدر ب ”صاد  حمملةاقت

من قان اإلجراءا  القانونلة وكن  طص غري مرخص له من قان احلائد أ”بالسعاة إىل

السقن إىل ش ي  طص غري  والسعخ أ ووالتسظلملة العارية املفعول باحلجد،احملافظة أ

 .21”حمميمرخص له ملع ومة اا   ابع اقتصاد  

الت ديد يرفع ا قد يلون مساورة اكاء م ين واملثال وإص أن رفع دشوى قضائلة أ  

ش ى  Tribault والك الذ  اكره احملامي الفرنعي تريا والسمواجي ش ى الك ه

 : التاليوالسح

إاا افرتضسا أن أ يشك بأن ب الذ   غن أحد املتعام   معه قد ةرق م ف زبائسه،   

ى، حلس ذ، ةلتي اص الع ش ى م ف زبائن ب ويب ع ش له  رفا السداع أيضا، فريفع ضده دشو

للن م ف أ أيضا، ةلعرض ش ى ب، إاا كان زبائن ب أهي من زبائن أ،فإن رفع دشوى من قان أ 

ضد ب، ةللون مفلدا ل أ للي يتعرف ش ى زبائن ب، وببالعة احلال قد نفرتض أن ب ةريفع 

لتعويض ب ش ى ما تلاده من ولي ش ى أ بآصف اللوردشوى ضد أ ويلعب القضلة، فلح

ش ى األقن مقاوص مقارنة بالفائدة الي متث  ا ومصاريف، للن الك املا غ قد يلون زهلدا، أ

 24.معرفة م ف الدبائن

وهلذا، فإنه يتع  ش ى خاري الذكاء امل ين أن يتع ي كلف يقي مسةعته من مثن 

 .هذه املساورا 
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 تزويد املؤسسة بأحدث املعلومات حول االجتاه العام للقوانني    -2

 ت ف القوان  من دولة إىل أخرى ألن ا مرآة شاكعة لظروف كن جمتمع، ومع 

الك، فإنه يف مواج ة التحد  املشرتك لإلنعانلة مجعاء أ  تدهور الال ة، بدأ  قوان  

وألن اهلدف املشرتك أيضا . الدول تشللن قاةي مشرتك ب  كافة ومحاية الال ة تتجه حن

سافعة العامللة واحلصول ش ى أكرب قدر من الصمود يف وجه املوب  كافة املسةعا  ه

احلصص يف خمت ف األةواق، ومن  ي  قلق الريادة، فإن شدم اصصبدام بالقوان  

ن الال لة، بن ومصادقة هذه األخرية، يصاحان جدءا ص يتجدأ من الذكاء القانوني لل

 .مسةعة

ولقد خلص األةتاا جني شاود جني العالقة الو لدة ب  ةعي املسةعا  ل حصول ش ى 

إن الشركا  للي تاقى يف العوق، ومن  ي  قق السمو، ”:امللدة التسافعلة والال ة، بقوله

الذ  يقوم ش ى بعدين ( eco-advantage)صبد هلا من التعامن مع امللدة التسافعلة 

أن الال ة هي اجملال األحدث الذ  يتسامى بعرشة فائقة كمصدر ل ملدة : وأةاة ، األول ه

أن القدرة ش ى التعايش والقوان  : التسافعلة يف الشركا  القائدة يف العوق، والثاني

الال لة متدايدة الشروط واألشااء، برؤية خالفة و رق ابتلارية، هي املقلاس التسافعي 

 .25”ة القلام باألشمال وفق هذا املقلاس الال ياجلديد الذ  حيدد متلدها وكلفل

وهساك أمث ة كثرية ش ى اخلعائر الي تعرضت هلا مسةعا  كربى، اصبدمت 

  .بالقوان  الال لة

 50%إن الصادرا  اخل لجلة من األلومسلوم تتحمن ضرياة اللاربون املقدرة ب 

إلغائ ا بعد مفاوضاته مع  املفروضة ش ل ا من قان اص اد األوروبي والذ  أصر ش ى شدم

 .21جم س التعاون اخل لجي

ألةااب وم لون يور 1.1 كما رفضت احللومة األملانلة  حسة بال  ةتلشن تقدر ب  

بل لة، ناهلك شن اصحتجاجا  الي تعرضت هلا  ركة كوكاكوص باهلسد، حلث أخذ 

زون، مما دفع ا إىل ش ل ا اةت الك ا املفرط ل ملاه واةتعماهلا  الجا  تضر بباقة األو

م لون  100إاا كان حوالي  ! كلف ص 21.اصةتعانة مبعاشد رئلس لشسون امللاه والال ة

 .معت  ك ش ى احملك

وش ى السقلض من الك، فقد أدركت مسةعا  أخرى أن اصلتدام بالقوان  الال لة 

 .للس مرادفا لرتاجع العائدا ، بن فرصة لديادت ا
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لقد ف حت  ركة الللملاء املعرفة دياون يف  فلض اناعا ات ا املتعااة يف اصحتااس 

مما ق ن من  م  ا أشااء القوان  الال لة، ومن  ي حققت أرباحا  ،%10احلرار  بسعاة 

 ،نايك  بي بي)لس غرياا أن تععى أكرب الشركا  تقدر با لوني دوصر، وللن الك، فإنه ل

 . 29ةتاين اةرتاتلجلا  صديقة ل ال إىل ...( تويوتا

ومما يدخن أيضا ضمن معرفة التوجه العام ل قوان  الال لة، إدراك خصوصلة بعض 

من اتفاقلة اجملموشا  األوروبلة، تعد  10فحعب املادة . املسا ق بقوانلس ا واجت ادات ا

للس ا مسحت صحل  أن ا مل تذكر ك مة الال ة لفظا، . اصشتاارا  الال لة اا  أولوية

بوضع حواجد كملة ش ى التاادل احلر، شسدما يتع ق األمر بصحة وحلاة األ طا ، 

احللوان واحملافظة ش ى الساا ، بن إن حملمة اجملموشا  األوروبلة قاد  اجت ادا قضائلا 

محاية ”، حلث ورد يف  أحد أحلام ا  أن، من محاية الال ة قاشدة آمرةم1899جعن مسذ 

 .28"من اصتفاقلة 10ورة آمرة ميلس ا احلد من تبالق املادة الال ة متثن ضر

، فإن ا مل تسص ضمن احلقوق الواردة م1810أما اصتفاقلة األوروبلة حلقوق اإلنعان 

يف بروتوكوصت ا اإلضافلة ش ى احلق يف الال ة الصحلة، للس ا دافعت شن هذا احلق وفل ا أ

كما يف قضلة هلوتن وآخرون ضد )العام  يدة، أحلانا باةي الصاحلمن خالل أحلام شد

وأحلانا  ت حق حرمة العلن  (2001جوي لة  9بريبانلا العظمى، القرار الصادر يف 

إن انت اكا  ”:حلث قالت( م2001نوفمرب  11قوملد ضد اةاانلا القرار الصادر يف وموريس)

ش ى غرار الدخول اجلعدية، واحلق يف حرمة العلن ص يقصد ب ا فقط اصنت اكا  املادية أ

غري وإىل املعلن من قان  طص غري مرخص له بذلك، وللن أيضا اصنت اكا  غري املادية أ

 .10" ا ، الروائ  وتدخال  أخرىاجلعدية ش ى غرار الضجلج، اصناعا 

إن األحلام املشار إلل ا صادرة شن حماكي أوروبلة ضد دول أوروبلة، للن، ص أحد جي ن 

 .ثن هذه اصجت ادا مبتأ ر القضاة ش ى الصعلد الداخ ي ل دول األوروبلة 

موجود يف وأما يف الوصيا  املتحدة، فإنه ص توجد قواشد حلماية الال ة ش ى غرار ما ه

واشد املوجودة للعت م دمة، أ  أن القانون حيدد األهداف الي فرنعا ش ى ةالن املثال، والق

جيب احرتام ا، دون  ديد آللا  إنفااها، فاملسةعة هلا حرية التصرف،  ريبة أن  رتم 

األهداف املسصو  ش ل ا، فإاا مل يرض أحد األ راف شن ة وك ا، يلون له احلق يف 

ور، يتي الوصول إىل ما يعرف بالعابقة وهذا متابعت ا قضائلا، وشسدما تادأ األحلام يف الصد

ما يفعر إصرار املسظما  غري احللوملة واألفراد ش ى مالحقة املسةعا ، فاهلدف األول 

إجاار ت ك املسةعا  ش ى دفع ماالغ  ائ ة كتعويض وخ ق ةوابق قضائلة واآلخر هوه

 .11فم التجاةر ش ى ت ك األهداشن األضرار إلجاارها ش ى شد
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ر  ديد، فإن املسةعا  قد أصاحت مبالاة بأخذ الاعد الال ي يف أدق وباختصا

ويلفي أن نذكر ش ى ةالن املثال ص احلصر مبا واج ته  ركة . تفاصل ه بع  اصشتاار

بعد حصول إحدى مجعلا  الدفاع شن الال ة ش ى حلي يديس ا جملرد أن ا أ اد  و مانعانت

     .12ة ضاد ل حشائش الضارابع البالعي مليف مح ت ا اإلشالنلة بالب

 اخلامتة

. خن ص من كن ما ةاق اكره، إىل أن الذكاء القانوني رافد جوهر  لذكاء األشمال

وبدون اكاء قانوني، ةتلون كن مسةعة  ،لقد خ قت العوملة مسافعة مل يعاق هلا مثلن

شرضة للافة األخبار الي مل تتي إدارت ا معاقا وشاجدة شن اةتغالل الفر  املتاحة هلا 

وباختصار . اهلدف الس ائي للن مسةعة والدوللة وهوتعظلي حصص ا يف العوق الداخ لة أوأ

ت تتب ب احللمة  ديد، فإن قدرة كن مسةعة ش ى ا اا قرارات ا اإلةرتاتلجلة، بات

ش ى املرء أن يتع ي السظر إىل ”:Nietzsche القدمية الي قال ب ا الفل عوف األملاني نلتش

  ."مسهأبعد 

 :وبساء ش له، نقرتح التوصلا  التاللة  

يف شامل تتدايد قوانلسه باةتمرار، جيب أن تتغري السظرة إىل القاشدة القانونلة ش ى أن ا  -1

شامن إكراه فحعب، أن ا حقا كذلك، للس ا أيضا ماحنة لفر  تلعب املسةعة ملدا  

 .تسافعلة هائ ة

لضمان اصةتفادة القصوى من الذكاء القانوني، ش ى املسةعة أص ت تي فقط  -2

قانوني حمرتف، بن أن جتعن هذا األخري يف مركد دائرة ا اا  بالتدود بقعي

 .القرار وللس خارجه

إاا كانت املسةعة متثن اإل ار البالعي ل ذكاء القانوني، فان الدولة أيضا،  -1

ميلس ا أن تعاشد ش ى إجياد مسظومة و سلة ل ذكاء القانوني، بدءا بوجود 

جارة، كما يف اجلدائر، ومرورا وةلط إشالمي ش ى معتوى الغرف الو سلة ل ت

باصتفاقلا  الي تفت  األةواق ملسةعات ا، القوان  احملفدة ل مسافعة ب  

 Alainش ى منط ما فع ت فرنعا شسدما شلست آصن جويله واملسةعا  الو سلة، أ

Juillet للي يلون هدفه األول بث ”العلد اكاء اقتصاد ”يف مسصب أ  ق ش له

حتى التقرير الذ  ود  والقانوني جدء مسه للن املسةعا  أروح الذكاء اصقتصا

حول إدماج وظلفة الذكاء اصقتصاد  يف  2001وضعه الوزير األول الفرنعي يف 

    .نظام التع لي والتلوين يف القباع العام وداخن شامل املسةعا 
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