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ّن إلس ياق إذلي تُطّبق فيه إمللكية إلفكرية يف إلعامل إحلديث خيتلف إختالفا كبريإ عن إلس ياق إذلي نشأ ت فيه.  إ 

عادة فقد غرّي إلس ياق إجلديد ماكنة إمللكية إلفكرية يف الاقتصاد وإجملمتع عىل حّد سوإء. وهو يس تدعي  منا إ 

 ودورها. يف إمللكية إلفكرية إلتفكري

 لملكية إلفكريةدية ل إلتفاسري إلتقلي

س باب إليت تقف ورإء لكميت بتذكري وجزي  أ س هتلدعوين  إمللكية إلفكرية. باد  مل  ناإنهتاج ابلتفاسري إلتقليدية لل 

وهناك أ س باب رئيس ية أ ربعة تنطبق بدرجات متفاوتة عىل مجيع إحلقوق إليت نعتربها من حقوق إمللكية إلفكرية 

 عىل وجه إلتحديد.

سلعا  املعارف وإملعلومات تُعدللمعارف وإملعلومات. ف إلتنافيسوهناك مجموعة من إلتفاسري نشأ ت من إلطابع غري 

نتاهجا. وإس تحدإهثا يقتيض موإرد برشية ومالية. خاصة  ومن مفارقة إل مور أ ّّنا سلع عامة من حيث من حيث إ 

جة إنتفاع منتجها هبا. دون أ ن حيّد ذكل من در  إس هتالكها. مفن إملمكن، عند توإفرها، أ ن يس تخدهما خشص أ خر

هل يف إلقرن يرلندإ إلفينيانية كولومس يل يف دفاعه ضّد إهتام إ   إستشهد هباإملعارف هبا هذه إخلاصية إليت تمتزّي و 

ايهبأ نّه  إمليالدي إلسادس جنيل أ عاره إ  إس ُتدعي  عندماإلقديس فينيان. و  نسخ إخملطوطات إملزخرفة من إ 

نّه مل يرسق شيئا ل   للمثول أ مام إملكل دايرمويد وإلردّ  كولومس يل ّن فينيان لّل عىل إهتامه ابلرسقة، إحتج قائال إ 

ج إدلفاع، جحرفضه ما نُسخت زخرفاته". وقام إملكل، دلى ّن "كتاب فينيان ليس هو أ كرث حيتفظ بزخرفاته وإ  

ا؛ وللك كتاب نسخته.""للك بقرة جعله بزرع بذور حق إملؤلف يف إلعامل مرّصحا مبا ييل
2

 

حقوق إس تئثارية فامي خيص الاس تعامل إلتجاري وحتّد من شلك وتنشئ إمللكية إلفكرية قيودإ س ياس ية تتخذ 

نتاج تكل إملعارف أ و إملعلومات. وابلتايل  إلتوإفر إجملاين للمعارف وإملعلومات وذكل من أ جل تعويض تاكليف إ 

إث إملعارف وتضمن عبورإ أ منا للفكرة يف مسريهتا إلوعرة إلطويةل فهيي ختلق حافزإ إقتصاداي حيّث عىل إس تحد
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 ابلرضورة أ رإء إدلول إل عضاء يف إلويبو.إل رإء إملُعرّب عهنا يف هذه إلوثيقة ال تعكس إملدير إلعام للمنظمة إلعاملية للملكية إلفكرية )إلويبو(.  
2

كيف أ نقذ لل اكدميية إمللكية إال يرلندية. هناك نسخة من صفحة إخملطط معروضة يف إلويبو. وإنظر كذكل توماس اكهيل،  52من إخملطط  52إلصفحة  
ىل إلنقطة ذإهتا عندما 571، نيويورك( 5992) يرلنديون إحلضارةإال   كتب عن فكرة مفادها أ ّن "...ليس هناك من ميكل شطرإ . وتطرق توماس جيفريسون إ 

نّه  يس تيضء دون أ ن أ قّل، ل ّن لك وإحد ميكل إللك. مفن يتلقى فكرة من عندي يتلقى توجهيا خشصيا دون أ ن حيّد من فكريت، مكن يشعل مشعته من مشعيت، فا 
زسإك ماكفريسون،  ىل إ   (.5151أ غسطس  51يُطفئ ضويئ." )رساةل إ 
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ىل مرحةل إلتطبيق إلتجاري مكنتج جديد أ و خدمة أ و معلية جديدة. وإحلقوق  وإلوحيدة من مرحةل الاس تنباط إ 

ماكنية الانتفاع بسلعة قابةل للبيع وتضع إل ساس إلالزم لتدإول إملعارف وإلتكنو الاس تئثارية  لوجيا يف تتيح فعال إ 

إل سوإق. وتنطبق هذه إجملموعة إل وىل من إلتفاسري عىل حقوق إمللكية إلفكرية إليت تغطي أ شاكل إملعارف 

إجلديدة
3

، أ ي إلربإءإت، وإحلقوق إملتعلقة بأ صناف إلنبااتت، وإحلقوق إملتعلقة ابل رسإر إلتجارية أ و إحلقوق 

 وحق إملؤلف.إملرتبطة ابملعلومات إلرسية، وإلتصاممي إلصناعية، 

ّن إوكام يُس توىح من الاستياء إل خاليق إذلي أ بدإه فينيان عندما  كتشف أ ّن خمطوطاته إملزخرفة قد نُسخت، فا 

ن إال عالن إلعاملي حلقوق إال نسان، م 5.57إمللكية إلفكرية تقوم أ يضا عىل أ ساس أ خاليق. وذكل يتجىل يف إملادة 

نتاجه إلعلمي أ و إل ديب أ و للك فرد إحلق يف حامية إليت تنص عىل أ ّن " إملصاحل إل دبية وإملادية إملرتتبة عىل إ 

وهذإ إل ساس إل خاليق للملكية إلفكرية ينطبق عىل معظم حقوق إمللكية إلفكرية. وهو أ ساس هل اترخي  ."إلفين

غّش أ و إلنسخ الانتحال أ و إل إلعادية، مثلإجامتعي طويل، كام يظهر يف إملعىن إلسليب للكامت تُس تخدم يف إللغة 

 .إملقّّل"( إلقرد)أ و لكامت أ كرث إزدرإء مش تقة مهنا، مثل "

وإل س باب إل خرى النهتاج إمللكية إلفكرية تنطبق حتديدإ عىل حقوق إمللكية إلفكرية إخلاصة. وهناك، فضال عن 

 إلكشف عنإحلافز إذلي حيّث عىل إس تحدإث معارف جديدة، سبب أ خر الس تخدإم نظام للربإءإت وهو 

كسوفون اإلسإجليدة عىل هذه إلوليفة. ذكل أ ّن كسوفون من إل مثةل ا. وتُعد أ ةل إلسأ مام إلعمومإملعارف إجلديدة 

فقد حامه أ دولف ساكس إل ةل إلوحيدة إحملمية بربإءة من مضن إل الت إملوس يقية إملُس تخدمة يف إل وركسرتإ، يُعد 

برإءة  52س بعني إليت تلت أ و ما يقارب ذكل، صدرت . ويف غضون إلس نوإت إل 5121ربإءة يف فرنسا يف عام ب

خر ملن ميكن أ ن نطلق علهيم إل ن مهنا ل دولف ساكس وُمنح إلبعض إل  أ خرى تتعلق ابلساكسوفون، ُمنح بعض 

ىل إل ةل إلفموية إليت نعرفها إل ن وساكسوفون أ لتو وغري ذكل من أ نوإع  إمس إملنافسني. وقد أ فضت تكل إلربإءإت إ 

ىل أ  إلساكسوفو نة ختّص تكل إل ةل نفسها. ون إخملتلفة وإ  قد كبري من تكل إلتكنولوجيا يف نطاق ال يزإل لية حمس ّ

ماكن أ ي فرد صنع أ و إس تخدإم إلساكسوفون. ومن 511إملكل إلعام منذ أ كرث من  وإملثرية  إملفيدةإل مور  عام، واب 

يطاليا يف إلقرنني إلسابع  لالهامتم مقارنة تطّور تكل إل ةل مع تطّور إلكامن. فقد اكنت تقنية صنع إلكامن، يف كرميوان اب 

. واكنت تكل إلتقنية متوإرثة من تتقهناها غري إل رسة إليت ر من عرش، من إلتقنيات إليت ال يعرف أ رسإعرش وإلثا

ىل جيل يف رسية اتمة. وإل  ليت إس متع إ امنكأ الت إلأ فضل  ال أ حد يعمل، حىت إل ن، كيف ُصنعتنتيجة أ ّن جيل إ 
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 مة "إملعارف" )و"إملعلومات"( مبفهوهما إلعام جدإ لتشمل كذكل إلتعابري إال بدإعية إجلديدة.إس تخدم لك 
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لهيا مع مرور أ رسة سرتإديفاري وغارنريي وأ رس أ خرى. وقد ضاع رّس تكل إلتقنية عىل يد  –عىل إال طالق  إلعامل إ 

 إلوقت وبسبب تكّّت إل رس عليه وإل ساليب إليت اكنت تتبعها يف نقل معارفها.

مبعارفهم إملثال إلوحيد عىل جناح  تفاظ صناع إلكامنرنة بني نقل إملعارف إخلاصة ابلساكسوفون وإح إملقاليست و 

ث وعوإمل حتفزي وإلتلفزيون وإحملّرك إلنفّا هوللرييث إملثقوبةفبطاقة وليفة إلكشف إليت يتسم هبا نظام إلربإءإت. 

لكّها أ مثةل عىل تكنولوجيات أ و منتجات رئيس ية تُنرش يف نظام إلربإءإت ملدة أ عوإم،  يفونإلبلمرة وهجاز إل  

وعقود أ حياان
4

ت إلتكنولوجيا ، قبل تسويق الاخرتإعات. فقد لّل نظام إلربإءإت مسؤوال عن بناء أ مكل جسال

ماكنية إلنفاذ.  إلبرشية وأ حس هنا من حيث إملهنجية وإ 

، حسب إلنظام إلقانوين أ و إملنافسة غري إلعادةلإلتضليل وإلبياانت إجلغرإفية وحاةل  ويف حاةل إلعالمات إلتجارية

يه إحلفاظ عىل إلنظام يف إلسوق. فتبادل إلرسائل وإال شارإت بني إدلإفع إلس يايس كون يما  إ، كثري إملعمتد

لرضورية لضامن حصة إملنتجني وإملقاولني من هجة وبني إملس هتلكني وعامة إلناس من هجة أ خرى من إل مور إ

ة سوى يف ملتسهم إل سوإق إملوزعة يف إقتصاد تسوده إلعو  إملعلومات وتاليف إخلدإع وإلغّش يف إلسوق. وال

 إلتجاري(. إلهوية )إملظهروإلتعبري عن تعزيز هذإ إدلور ل دوإت إلتوس مي 

ولكّن إلكثري من إل مور قد تغرّي  وتظّل هذه إلتفاسري إلتقليدية للغرض إملنشود من إمللكية إلفكرية حصيحة لكيا.

منذ أ ن صيغت تكل إلتفاسري للمّرة إل وىل. وال تنقص تكل إلتغريإت من حصة إلتفاسري إلتقليدية، ولكن ينبغي 

ىل إلوصف إلوليفي للملكية إلفكرية من أ جل حتسني بلورة ماكنة إمللكية  ضافة بعض إملسؤوليات إ  أ ن حتثّنا عىل إ 

جياز إلتغريإت إلرئيس ية إليت تمتثل يف رأ يي يف ثالثة إلفكرية يف الاقتصاد و  إجملمتع إملعارصين. ودعوين أ صف اب 

ىل  –رئيس ية  تالحتوّ  ىل غري إمللموس، وإلتحّول إجلغرإيف من إلغرب إ  إلتحّول الاقتصادي من إمللموس إ 

ىل غري إحلكويم.إلرشق،   وإلتحّول إلس يايس من إحلكويم إ 

 تزإيد إملوإرد غري إمللموسة

لقد شهد مركز إس تحدإث إلرثوإت، عىل مدى إلعقود إلقليةل إملاضية، حتّوال من إل صول إمللموسة أ و رأ س إملال 

ىل إل صول غري إمللموسة أ و رأ س إملال إلفكري، أ و رأ س إملال  كام تسميه منظمة إلتعاون وإلتمنية  إملعريفإملادي إ 

                                                 
4

ىل إلتوفيق بني إال عالن عن منتجاهتا إجلديدة وبني نرش طلبا  ت إلربإءإت ذإت إلصةل يف حاةل إل يفون، مل تتجاوز تكل إملدة بضعة أ شهر. وتزنع إلرشاكت حاليا إ 
 ل ول(.شهرإ بعد إال يدإع إ 51)
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حّولوهناك قياسات كثرية لهذإ إلت يف إمليدإن الاقتصادي.
5

وذكل يظهر يف توزيع أ صول إلرشاكت إليت تدخل  .

من إل صول  ابملائة 2من إل صول إمللموسة و ابملائة 92بنس بة ، فقد اكن ذكل إلتوزيع S&P 500مضن مؤرش

من إل صول غري إمللموسة  ابملائة 11من إل صول إمللموسة و ابملائة 51، ولكنّه أ صبح 5971غري إمللموسة يف عام 

دد من . وهو يظهر أ يضا يف الاجتاهات إليت تتخذها إستامثرإت قطاع إل عامل. ففي ع5151حبلول عام 

فتئت تفوق وترية إلزتإيد إذلي يشهده  بوترية ما الاستامثر يف رأ س إملال إملعريفجحم  الاقتصادإت إملتطورة يزتإيد

 الاستامثر يف رأ س إملال إملادي.

مفن إملالحظ أ ّن إملنافسة تركّز بشلك ن جيلب ذكل إلتحّول معه تغرّيإ يف جمال تركزي إملنافسة. إلطبيعي أ  ومن 

مزتإيد عىل إملزية إلتنافس ية إملتأ تية من رأ س إملال إملعريف. وذكل هو إلسبب إلاكمن ورإء تزإيد معدالت 

ة إملتأ تية من رأ س إملال إملعريف يف الابتاكر إذلي الاستامثر يف ذكل إلنوع من رأ س إملال. وتتجىل إملزية إلتنافس ي

مفهومه يزدإد إتساعا ليغطي مجيع إملعلومات إلتكنولوجية وإلتصمميية وإلتنظميية وإلتسويقية إليت تدخل  إنفكما 

. ويُعد الابتاكر يف إلعامل إحلديث مفتاح إلنجاح مضن تسويق إملنتجات أ و إخلدمات أ و إلعمليات إجلديدة

دي )وإلعسكري أ يضا( ابلنس بة للرشاكت وإلصناعات وإلبّلإن، وهو يكتيس هذه إلصفة يف نظر مجيع الاقتصا

إلعام إملايض  حصيفة وول سرتيت جورانلتكل إجلهات إلفاعةل. وذكل ما يفرّس درجة إلرتكزي عليه. فقد أ جرت 

ىل أ ّن ملالية درإسة إس تقصائية عن إلتقارير إلفصلية وإلس نوية إملودعة دلى جلنة إل ورإق إ وإلبورصة وخلصت إ 

يف تكل إلتقارير يف إلعام إلسابقمّرة  11 251لكمة "الابتاكر" إس ُتخدمت 
6

. 

إليت يوفرها الابتاكر. وذكل ينعكس يف إلقمية إلضخمة إليت تكفلها إملزية إلنسبية وتضمن لب إمللكية إلفكرية وجت

7نرشهتا حكومة إلوالايت إملتحدة إل مريكيةإمللكية إلفكرية. وتشري إلتقديرإت إلوإردة يف درإسة 
 يةإملاض  إلس نة 

ىل أ ّن  سهاما مبارشإ ل  5151عام إ  قمية  يف إس تحدإثلرشاكت إليت تعمتد بقدر كبري عىل إمللكية إلفكرية شهد إ 

مليون  5705من إلناجت إحمليل إال جاميل إل مرييك، و ابملائة 1201أ مرييك أ و  ترليون دوالر 2011مضافة قدرها 

لهبا إمللكية إلفكرية ينعكس أ يضا يف إرتفاع ةل. وإلوعي هبذه إلقمية إليت جتمن مجموع إلعام ابملائة 5101ليفة أ و و 

، إرتفع عدد 5155و 5992نس بة إلطلب عىل حقوق إمللكية إلفكرية يف لك أ حناء إلعامل. ففي إلفرتة بني عايم 

ىل مليون طل 5012طلبات إلربإءإت عىل إلصعيد إلعاملي من  مليون طلب، وإرتفع عدد طلبات  5052ب إ 
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لقاء نظرة عامة عن إملوضوع، إنظر إملنشورإت إملتعلقة مبرشوع إلس نتني ملنظمة إلتعاون وإلتمنية يف إمليدإن الاقتصادي بشأ ن إملوإرد  إجلديدة للمنو: رأ س إملال  ال 
 دإن الاقتصادي(.تقرير توليفي )منظمة إلتعاون وإلتمنية يف إملي –إملعريف: إلتحليالت إلرئيس ية والاس تنتاجات إلس ياس ية 

6
 .5155مايو  51، وول سرتيت جورانلحصيفة  
7

 (:5155 إنظر تقرير وزإرة إلتجارية للوالايت إملتحدة إل مريكية عن إمللكية إلفكرية وإقتصاد إلوالايت إملتحدة مع إلرتكزي عىل إلصناعات)مارس 
http://www.uspto.gov/news/publications/IP_Report_March_2012.pdf. 

http://www.uspto.gov/news/publications/IP_Report_March_2012.pdf
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ىل   522 111مليون طلب، وإرتفع عد طلبات إلتصاممي من حنو  205إلعالمات إلتجارية من مليوين طلب إ 

ىل   طلب. 772 111طلب إ 

ىل إلرشق  إلتحّول إجلغرإيف من إلغرب إ 

ىل إلرشق. مفن  إلتحّول إلرئييس إلثاين إذلي يفرّس س ياق تطبيق إمللكية إلفكرية هو إلتحّول إجلغرإيف من إلغرب إ 

إملركزين يّت  حتّرك، وهو جيّر معه مركز إلثقل إلتكنولويج. و إلتحّركإملالحظ أ ّن مركز إلثقل الاقتصادي بصدد 

فرتة إليت سيس تغرقها هذإ إلتحّرك وعن إملاكن إذلي إلطبيعي أ ن يتساءل إملرء عن إلبرسعة متفاوتة. ومن 

ليه س   مل إلتحّول سائر هو حتّول مركز أ و شلك هنديس أ خر، وغري ذكل. ولكّن إملؤكّد أ ّن وعن بروز يؤول إ 

وإل مر إذلي يثري إنشغايل هنا  يضا قياسات عديدة لهذإ إلتحّول.. وهناك أ  ننيمنذ عدة مئات إلس   يالنشهد هل مث 

نتاج إملعارف وإلتكنولوجيا. ودعوين أ ذكر ثالثة مؤرشإت عىل ذكل يتعلّق  هو إلتحّول  أ حدهاإجلاري يف إ 

نتاج إملعارف ويتعلق إملؤرشإن إل خرإن ابلنوإجت.  ابال سهامات يف إ 

نّ  نتاج إملعارف. وقد أ صبحت إلصني اثين أ كرب تُعد أ نشطة إلبحث وإلتطوير  إ  أ حد إال سهامات إلرئيس ية يف إ 

ذإ مامستمثر يف  ىل إل رقام إملطلقة. أ ّما اثلث أ كرب مستمثر فهيا فهو إلياابن،  تكل إل نشطة يف إلعامل، إ  إستندان إ 

سهام إلبّلإن إل س يوية يف أ نشطة إلبحث وإلتطوير إلعاملية تبلغ  ىل إل رقام ذإهتا. واكنت نس بة إ   ابملائة 52إستنادإ إ 

5119عام  ابملائة يف 15، ولكهّنا إرتفعت لتبلغ 5999يف عام 
8

. 

نّ  نتاج إملقاالت إلعلمية، حيث شهدت إلس نوإت  وفامي خيص إلنوإجت، فا  من إلوإحض تقدم إلقارة إل س يوية يف إ 

نتاج إلعلمي جملموعة من إلبّلإن إل س يوية  أ كرب بكثري بوترية إلعرش إل وىل من إلقرن إحلادي وإلعرشين زايدة إال 

نتاج يف الاقتصادإتوترية من  إلناجضة زايدة ذكل إال 
9

ما ييل:  5155وقد جاء يف تقرير إمجلعية إمللكية يف عام  .

ّن جدإول  عىل إملنافسة يف إلساحة بل يه مقياس لقدرة إلبّل  ،مصدر للتبايهليست جمّرد  إلتصنيف إلعلمي"إ 

"إلعاملية
10

وإلصورة أ كرث وضوحا فامي خيص إلتكنولوجيا، إليت تُقاس بعدد طلبات إلربإءإت إدلولية إملودعة بناء  .

، اكنت حصة إلياابن وإلصني ومجهورية كوراي من مجموع 5992عىل معاهدة إلتعاون بشأ ن إلربإءإت. ففي عام 

                                                 
8

صدإر إجمللس إلوطين للعلوم عن مؤرشإت إلعلوم وإلهندسة بعنوإن:     Science and Engineering Indicatorsإنظر إ 
2012, 4-5 - Arlington, Virginia: National Science Foundation (NSB 12-01). 

9
ابملائة يف الاحتاد  502ابملائة يف إلوالايت إملتحدة إل مريكية، و 5خالل تكل إلس نوإت إلعرش اكن معدل إلزايدة يف عدد إملقاالت إلعلمية إملنشورة يبلغ  

ابملائة يف إلهند  109ابملائة يف س نغافورة، و 105ابملائة يف مجهورية كوراي، و 5105ابملائة يف إلصني، و 5101يبلغ ابملائة يف إلياابن، ولكنّه اكن  505إل ورويب، و
 (.11-2)إجمللس إلوطين للعلوم ، إملرجع إلسابق، ص 

10
 إنظر ما ييل: 

 Royal Society, Knowledge Networks and Nations. Scientific Collaboration in the 21st Century (2011). 
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، ويه نس بة ابملائة 11لغت تكل إحلصة ، فقد ب 5155 . أ ّما يف عامابملائة 701طلبات إلربإءإت إدلولية متثّل 

 إل مريكية. إملتحدة إلوالايتحصة تفوق حصة الاحتاد إل ورويب أ و 

 متكني إجلهات إلفاعةل غري إحلكومية

يف ا إال نرتنت هتإجملمتع اكفة نتيجة لاهرة إلمتكني إليت جلبعىل إلس ياس ية  إلقوة إنسحابوإلتحّول إل خري هو 

كر نت من كرس إحلإال نرت  تمكّنوجلبهتا وسائل إلتوإصل الاجامتعي إل خرى يف إل ونة إل خرية. فقد إلبدإية 

قامة ش باكت من يف ممارسة إلس ياسة،  علومات، إذلي اكن من مظاهر سلطة إحلكومةإحلكويم عىل إمل وتيسري إ 

ة أ و علمية أ و تكنولوجية. س ياس ية أ و إقتصادية أ و ثقافي لك إل نوإع إملمكن تصّورها، سوإء إجامتعية أ و

ىل إملعلومات وإملعارف ويف إلقدرة عىل إس تخدإم إملعارف  وإخلالصة أ نّه أ سفر عن لهور حتّول يف إلنفاذ إ 

 ل غرإض خمتلفة.

إل مثةل يف إجملاالت إلس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية إليت تبنّي تطبيق هذإ إلشلك إجلديد من إلمتكني. وتكرث 

 ية إلفكرية، شهد إلعامان إملاضيان بروز عدد من إل مثةل إلرئيس ية يف هذإ إملضامر.ويف جمال إمللك 

لملكية إلفكرية ل ترشيعني  سنّ لالحتجاج عىل  5155يناير  51ذ يف إال جرإء إملنسق إذلي إخُت ومن تكل إل مثةل 

وقانون حامية إمللكية إلفكرية ( SOPAيف إلوالايت إملتحدة. وإلترشيعان هام قانون وقف إلقرصنة إال لكرتونية )

(PIPA) ال مانع هل. . وقد حظي مرشوعا إلقانونني إملذكورين بدمع إحلزبني يف إلكونغرس وبدإ متريرهام أ مرإ طبيعيا

ىل إلتخيل عهنام. ومشلت الاحتجاجات غري أ ّن الاحتجاجات  ماكنية  552 111أ ّدت إ  لكرتوين أ وقفت إ  موقع إ 

ىل لك حمتوايهتا أ و ىل نس بة كبرية مهنا. ومن إملوإقع إليت شاركت يف ذكل موقع ويكيبيداي، إذلي صار  إلنفاذ إ  إ 

 ومتبلر (Twitter) وتويرت (Reddit) ، إذلي عّّت شعاره، وموإقع ريديت(Google) مظلام، وموقع غوغل

(Tumblr) ىل مليون خشص قد وقّعوإ ع 202واكن  مليون خشص مشلكة تعتمي موقع ويكيبيداي. 515. ووإجه

ونصف  نيوأ رسلت حنو مليونيناير.  51 إحمليط إلهاد  يوملهرإ بتوقيت  5.11عريضة غوغل حبلول إلساعة 

 51( يف إلساعات إلست عرشة من يوم SOPAمليون( تتعلّق بقانون وقف إلقرصنة إال لكرتونية ) 502تغريدة )

يف ذكل إليوم يه ( Twitter)ويرت يناير. واكنت إللكامت إلرئيس ية إمخلس إليت إحتلت إلصدإرة عىل موقع ت

"SOPA"و "PIPA"و "Tell Congress"و "#factswithoutwikipedia"
11

ىل ذكل )وال  . وابال ضافة إ 

                                                 
11

 إنظر ما ييل: 
Jenna Wortham, “Public Outcry Over Antipiracy Bills Began as Grass-Roots Grumbling”, New York Times, 
January 19, 2012 - http://www.nytimes.com/2012/01/20/technology/public-outcry-overantipiracy-bills-began-
as-grass-roots-grumbling.html?pagewanted=1&ref=technology); Jenna Wortham, “With Twitter, Blackouts and 

http://www.nytimes.com/2012/01/20/technology/public-outcry-overantipiracy-bills-began-as-grass-roots-grumbling.html?pagewanted=1&ref=technology
http://www.nytimes.com/2012/01/20/technology/public-outcry-overantipiracy-bills-began-as-grass-roots-grumbling.html?pagewanted=1&ref=technology
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 أ ويح هنا بأ ّن هذإ اكن جزءًإ من إال جرإء إملنسق إملذكور( أ فادت مجموعة إلقرصنة إال لكرتونية أ نونميوس

(Anonymous)  درإيل ووزإرة إلعدل إل مريكية يملكتب إلتحقيقات إلف بأ ّّنا إخرتقت وعّطلت إملوإقع إال لكرتونية

هجود مناهضة إلقرصنة إليت تبذلها إحلكومة ودوإئر إلصناعة إلرتفهيية. وإئر إلصناعة إلرتفهيية رّدإ عىل وعدة موإقع دل

ّن ذكل الاخرتإق اكن "أ كرب جهوم عىل إال   خشصا شاركوإ يف تعطيل  2 112طالق" ومشل زهاء وقالت إجملموعة إ 

مجعية رشاكت إلتسجيل إل مريكية موإقع درإيل تعّرضت يإملوإقع. وفضال عن وزإرة إلعدل ومكتب إلتحقيقات إلف 

ومنظمة إملوس يقى إال ذإعية (، Universal Music)ورشكة يونيفرسال ميوزيك ومجعية إلفيمل إل مرييك 

(BMIلهجامت أ يضا )
12

. 

وإصل إال نرتنت ووسائل إلتلك من إل مثةل إل خرى يف جمال إمللكية إلفكرية عىل ممارسة إلسلطة إليت مينحها ومن 

(ACTAالاحتجاجات ضّد إتفاق مناهضة جتارة إلتقليد )إلقامئة الاجامتعي وإلش باكت 
13

عادة   رشكة وإ 

يول لعاب إلفيد Xbox Oneنظامه مايكروسوفت تشكيل 
14

. 

سوإق إحلرة وإملفتوحة وإملرتإبطة إلثالث إملذكورة أ نفا عىل خلفية إلعوملة، أ ي زايدة إل  وقد حدثت إلتحّوالت 

وسالسل إلقمية إلعاملية، وساعد عىل حدوهثا إخنفاض إحلوإجز إلتجارية وحتّسن وسائل إلنقل وإالتصاالت 

غرإض إليت نوإجت وأ اثر عديدة لظاهرة إلعوملة إملعق، ابلطبع، وهناكإلسلكية وأ هجزة إلتوإصل.  دة. ومن أ مّهام، لل 

مليار نسمة مّمن دلهيم  101تعنينا، إلوعي إلعاملي ابلتكنولوجيات الاس هتالكية وإس تخدإهما )فهناك، مثال، 

والاجتاهات إلعاملية، وإس هتالك إملوإد إلثقافية إشرتإاكت إس تخدإم إلهوإتف إحملموةل يف إلعامل(، وإملوضات 

" Gangnam Style، اكن إلفيديو إملوس يقي "5151يوليو  51س ياق إلعوملة )ففي وإلرتفهيية إذلي ابت يّت يف 

                                                 

Demonstrations, Web Flexes Its Muscle”, New York Times, January 18, 2012 - 
http://www.nytimes.com/2012/01/19/technology/protests-of-antipiracy-bills-uniteweb.html?ref=technology; 
and Deborah Netburn, “Wikipedia: SOPA protest led 8 million to look up reps in Congress”, Los Angeles 
Times, January 19, 2012 -  
http://latimesblogs.latimes.com/technology/2012/01/wikipedia-sopa-blackout-
congressionalrepresentatives.html 

12
 إنظر ما ييل: 

Nbcnews.com - http://www.nbcnews.com/technology/anonymous-says-it-takes-down-fbi-dojentertainment-
sites-117735 

13
ىل رفض مليون خشص وقّع 502إنظر، مثال، ما ييل: "  (" ACTA) إتفاق مناهضة جتارة إلتقليدوإ عىل عريضة تدعو إلربملان إل ورويب إ 

(acta06.html-http://www.nytimes.com/2012/02/06/technology/06iht و"الاحتجاجات إلعاملية يوم )5155ير فربإ 55 "
(-fight-worldwide-join-how-when-where-details-11protest-february-action-day-acta-http://www.ibtimes.com/anti

407660) 
14

 إنظر ما ييل: 
John Gaudiosi, “Microsoft Xbox: The damage has been done – Anyone who questions the power of the crowd 
need only talk to Microsoft”, Fortune Tech -Media Round-Up June 20, 2013 
http://tech.fortune.cnn.com/2013/06/20/microsoft-xbox-the-damage-has-been-done/ 

http://www.nytimes.com/2012/01/19/technology/protests-of-antipiracy-bills-uniteweb.html?ref=technology
http://latimesblogs.latimes.com/technology/2012/01/wikipedia-sopa-blackout-congressionalrepresentatives.html
http://latimesblogs.latimes.com/technology/2012/01/wikipedia-sopa-blackout-congressionalrepresentatives.html
http://www.nbcnews.com/technology/anonymous-says-it-takes-down-fbi-dojentertainment-sites-117735
http://www.nbcnews.com/technology/anonymous-says-it-takes-down-fbi-dojentertainment-sites-117735
http://www.nytimes.com/2012/02/06/technology/06iht-acta06.html
http://www.ibtimes.com/anti-acta-day-action-february-11protest-details-where-when-how-join-worldwide-fight-407660
http://www.ibtimes.com/anti-acta-day-action-february-11protest-details-where-when-how-join-worldwide-fight-407660
http://www.ibtimes.com/anti-acta-day-action-february-11protest-details-where-when-how-join-worldwide-fight-407660
http://tech.fortune.cnn.com/2013/06/20/microsoft-xbox-the-damage-has-been-done/
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مليار نسمة عىل موقع يوتيوب، وجتاوز بذكل  50752( قد شوهد من قبل ما يفوق Psyللمغين إلكوري بيس )

 إملشاهدإت(.، إذلي اكن حيتل إملرتبة إل وىل عىل إملوقع من حيث عدد " للمغين جاس تني بيربBabyفيديو "

بطل إل سس إلتقليدية هذه إلتطّورإت ي ال أ عتقد، كام ذكرُت أ عاله، أ ّن أ اي من ؟ كل دايرمويد وبقرتهوماذإ عن إمل

للملكية إلفكرية. ولكن علينا أ ن نقّر بأ ّن هممة إمللكية إلفكرية ابتت أ صعب بكثري وأ كرث تعقيدإ مّما قد يوحيه أ ي 

نتاج إملعارف وإملوإد إلثقافية  من أ سسها مبفرده. وإملشلكة تمكن، حسب رأ يي، يف مجمل إلطريقة إليت يّت هبا إ 

وتوزيعها وإس هتالكها يف إقتصاد أ صبحت إملعارف متثّل فيه أ ساس إس تحدإث إلرثوة ويف جممتع ابت يتعّود عىل 

ضافة وع تقتيضوهممة من هذإ إلنإس هتالك إملنتجات إلتكنولوجية وإلثقافية وإلرتفهيية عىل إلصعيد إلعاملي.   منا إ 

ىل  .وهممهتا مللكية إلفكريةدور إ وليفتني جديدتني إ 

 إمللكية إلفكرية كوس يةل لتنظمي إملنافسة

يمتثل إدلور إال ضايف إل ول للملكية إلفكرية يف أ ّنا أ لية لتحديد ماهية إملنافسة إملرشوعة فامي خيص ما يقدمه 

ىل أ ن الاقتصاد إلقامئ عىل إملعارف من موإرد. ونظرإ إ   إمللكية ىل تزإيد إحتدإم إملنافسة يف حلبة الابتاكر وإ 

ن إمللكية إلفكرية س تصبح، كام قال رئيس إلوزرإء إلصيين إلسابق وين  إلفكرية تربز إملزإاي إلتنافس ية لالبتاكر، فا 

ت. جياابو، أ ساس إملنافسة يف إملس تقبل. وتتجىل لنا حصة هذه إلنظرة عىل مس توى لك من إلبّلإن وإلرشاك

ويزتإيد عدد إلبّلإن إليت تعمتد إسرتإتيجيات أ و خطط الابتاكر أ و تدرج بشلك رصحي إلقدرة عىل الابتاكر يف 

إسرتإتيجياهتا إلصناعية أ و إلتكنولوجية
15

. وتش تد إملنافسة فامي خيص أ غلبية إلعنارص إملكونة للقدرة عىل الابتاكر 

سوإء من أ جل إس تضافة مرإفق إلبحث وإلتطوير، وإحتالل إملرإتب إل وىل يف ترتيب إجلامعات، وإس تقطاب 

لق يف أ بريل من هذه إلس نة مجموعة ضغط ُأط مارك زوكربريغإملوإرد إلبرشية. ويف إلوالايت إملتحدة، أ طلق 

من أ جل إلرتوجي ال صالح قوإنني إلهجرة بغية جذب إملوإهب إلالزمة دلمع الابتاكر عرب وسائل  FWD.us علهيا

جرإءإت حصول إل جانب إحلاملني للشهادإت إلعلمية عىل تصارحي إال قامة وزايدة يف حصة  مهنا مثال تبس يط إ 

ني. ويف إلوالايت إملتحدة، إس ُتمكلت يف هذه إخملصصة للعامل إملتخصصني إملؤقت H-1Bتأ شريإت إال قامة من نوع 

تأ شرية يف مخسة أ ايم فقط. ويف س نة  12 111إلس نة حصة ذكل إلنوع من تأ شريإت إال قامة إلبالغ عددها 

مركزإ لتطوير إلربجميات يف فانكوفر إلكندية تس تقبل فيه إلعامل إذلين ال  مايكروسوفت، أ نشأ ت رشكة 5117

ىل م قرها إلرئييس يف ريدموند. ويف س يليكون فايل، تبلغ نس بة إلعاملني يف جماالت إلعلوم ميكن لها بعُد جلهبم إ 
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 :من إملرجع إلتايل 2إنظر مثال إلفصل  
 National Research Council, Rising to the Challenge. U.S. Innovation Policy for the Global Economy 
(National Academies Press, 2012). 
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وإلتكنولوجيا وإلهندسة إملنحدرين من أ صول أ جنبية إلنصف تقريبا مقارنة ابلربع يف ابيق مناطق إلوالايت إملتحدة 

حصاءإت إلعملال   حسب إملكتب إل مرييك
16

. 

ني إدلول هو إلتجسس )إذلي تتسم به، بطبيعة إحلال، إملنافسة فامي بني وإجلانب إلسليب لهذه إملنافسة فامي ب

(. ورسعان ما إش تد إجلدإل حول هذإ إملوضوع يف إلس نوإت إل خرية. وقد أ طلق إجلرنإل اكيت أ يضا إلرشاكت

ة من حيث أ لكس ندر، مدير واكةل إل من إلقويم وقائد إلقيادة إل مريكية إمللكفة ابلفضاء إال لكرتوين، عىل إخلسار 

إملعلومات إلصناعية وإمللكية إلفكرية بسبب إلتجسس إال لكرتوين "أ كرب نقل للرثوة يف إلتارخي"
17

. وأ فادت إللجنة 

"أ ن إلرسقة إدلولية إليت تعرضت لها لوالايت إملتحدة إمللكية إلفكرية لإملعنية بتقيمي إلرسقة إليت تتعرض لها أ صول 

ىل مس توى مل يس بق هل مثيل  حدة...أ صول إمللكية إلفكرية للوالايت إملت مئات إملليارإت من  -وصلت إ 

ىل أ س يا" إدلوالرإت س نواي، أ ي ما يساوي جحم صادرإت إلوالايت إملتحدة إ 
18

. واكنت أ ول توصية للجنة "تعيني 

ىل حامية أ صول إمللكية إلفكرية  مستشار يف إل من إلقويم مكنسق رئييس مجليع إلس ياسات وإال جرإءإت إلرإمية إ 

 للوالايت إملتحدة".

ويف قطاع إل عامل، جتذب إمللكية إلفكرية أ يضا إهامتم إملنافسني. وكام هو إحلال ابلنس بة للمنافسة فامي بني إدلول، 

جيايب وجانب سليب لهذه إملنافسة. ويتجسد إجلانب إال جيايب يف بذل مجيع إلرشاكت جلهود أ كرب ليك  هناك جانب إ 

نتاهجا وتسويقها وليك حتمي  تكون إبتاكرية عىل طول مرإحل وضع تصّور للمنتجات وإخلدمات وتصمميها وإ 

يتيحه نشاطها الابتاكري من مزإاي. وأ ما إجلانب إلسليب فيظهر جليا يف حرب  مبوجب حقوق إمللكية إلفكرية ما

ت عىل برإءإت إلهوإتف إذلكية. ويتعلق إل مر هنا بصناعة يعمتد لك يشء فهيا عىل الابتاكر. وعكفت إلرشاك

تكوين ترساانت من إلربإءإت للحصول عىل نصيهبا من إلسوق. ومن بني أ برز صفقات رشإء حمفظات إلربإءإت 

)إليت تشمل رشاكت  روكس تار"مجموعة "إليت أ برمت يف إلس نوإت إلثالث إل خرية رشإء إجملموعة إليت يطلق علهيا 

مليار دوالر  202مببلغ نورتيل نيتوورك برإءة من رشكة  1 111( حمفظة مكونة من ومايكروسوفت وسوين أ بل

                                                 
16

 إنظر: 
 Jessica Leber, “Silicon Valley Fights for Immigrant Talent” MIT Technology Review, July 26, 2013. 

17
 إنظر: 

 Josh Rogin, “NSA Chief: Cybercrime constitutes the ‘greatest transfer of wealth in history’” Foreign Policy 
The Cable July 9, 2012. 

18
 إنظر: 

 National Bureau of Asian Research, Report of the Commission on the Theft of American Intellectual Property 
May 2013 . 

ن إخلسارة متثل "نس بة بس يطة يف إقتصاد يبلغ جحمه وابلنس بة للرأ    تريليون دوالر"، إنظر: 52ي إل خر إذلي يقول إ 
 John Reed, “The Cost of Cyber Espionage: ‘A Rounding Error’” FP National Security March 25, 2013, and 
Center for Strategic and International Studies, The Economic Impact of Cybercrime and Cyber Espionage 
July  2013. 
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مليار دوالر  5502برإءة مببلغ  57 111إليت متكل  موتوروال موبيلييت لرشكةغوغل أ مرييك؛ ورشإء رشكة 

 252 مببلغ مرخص هل 55حملفظة تقنياهتا يف جمال إلتصوير إلرمقي الحتاد مؤلٍف من كودإك أ مرييك؛ وبيع رشكة 

مليون دوالر  221مببلغ  فيس بوك برإءة لرشكة 121 ملا عددهمايكروسوفت مليون دوالر أ مرييك؛ وبيع رشكة 

 505مببلغ ابمل برإءة يف جمال تقنيات إحملمول من رشكة  5 211ملا عدده هيوليت اباكرد أ مرييك؛ ورشإء رشكة 

إلسلوك، ولكن ل غرإض هذإ إلعرض أ ود أ ن أ لفت الانتباه  مليار دوالر أ مرييك. ومثة إلكثري من إلتفسريإت لهذإ

ىل أ ن هذإ إلسلوك غالبا ما يتجىل يف إملنازعات إلقضائية ىل تركزي إملنافسة بكثافة عىل إمللكية إلفكرية وإ  فقط إ 
19

. 

رهايب يتسبب يف أ رضإر جانبية دون متيزي وإملقصود هنا "صياد إلربإءإت"  ودخل حروب إدلعاوى إلقضائية إ 

ذلي يطلق عليه بلكامت أ كرث لباقة إلكياانت إملتخصصة يف إملطالبة حبقوق إلربإءإت )أ و إلكياانت غري إ

إملنتجة
20

(. وإملشلكة يه أ ن ال أ حد يعرف كيف يعّرف هذه إلظاهرة وأ ن حيدد إخلط إذلي يقف فيه إلتطور 

، وإخلط إذلي يبدأ  إملساعدينطاءإملرشوع ل سوإق إلتكنولوجيا، مما يسمح بتدخل عدد مزتإيد ومتنوع من إلوس

فيه إلسلوك غري إملرغوب فيه إذلي يشلك خطرإ عىل الابتاكر. وما نعرفه هو أ ن إلكياانت إملتخصصة يف 

هتّت مبا تنطوي عليه من  إملطالبة حبقوق إلربإءإت لها إهامتم مشرتك ابحلق الاس تئثاري إذلي متنحه إلربإءة وال

ابملائة من  15إلكياانت يزدإد يف إل سوإق. وقد قدمت تكل إلكياانت معارف. ونعرف أ يضا أ ن عدد تكل 

ىل 5155إدلعاوى إجلديدة إملتعلقة ابلربإءإت يف إلوالايت إملتحدة يف س نة  حاةل تعد عىل  1 122. مما أ فىض إ 

مّدعى عليه 2 125حقوق إلربإءإت مقابل 
21

جرإءإت يف إلوالايت إملتحدة بعد نرش إملكتب  . وبدأ  إختاذ إ 

 إلتنفيذي للرئيس إل مرييك لتقرير بشأ ن إملطالبة حبقوق إلربإءإت والابتاكر يف إلوالايت إملتحدة.

 إملتسابقةإمللكية إلفكرية كوس يةل ال رساء توإزن بني إملصاحل 

ىل إدلور إال ضايف إلثاين للملكية إلفكرية إملنبثق عن إملاكنة إملركزية للمعارف وإل عامل إال بدإعية  أ نتقل إل ن إ 

وإلرتفيه يف إقتصادان وجممتعنا وإملتأ يت أ يضا من تعقد إملصاحل إلناجتة عن تكل إملاكنة إملركزية. فعندما نظر إملكل 

جنيل مكتوب  دايرمويد يف إلقضية إملعروضة عليه، اكنت إل مور بس يطة نسبيا، فال مر اكن متعلقا خبصمني وإ 

ىل حد ما، يف رجال إدلين إذلين ابليد. ورمغ أ ن نتاجئ قرإره حمدودة مفن إلصحيح أ ن  تكل إلنتاجئ اكن لها أ ثر، إ 

                                                 
19

)وإرتفع بشلك متساو  5995ابملائة منذ  102إرتفع إلعدد إلس نوي لّلعاوى إملتعلقة ابلربإءإت إملرفوعة يف إلوالايت إملتحدة مبعدل منو س نوي بلغ يف إملتوسط  
 .PwC, 2012 Patent Litigation Studyعدد طلبات إلربإءإت إملودعة(. إنظر: 

20
 هذإ مصطلح غري مناسب متاما ل ن إجلامعات غالبا ما تكون كياانت غري منتجة. 
21

 .RPX, 2012 NPE Activity Reportإنظر:  
http://www.rpxcorp.com/siteFiles/SiteManager/0BF995E82CFF591EE80EFE8AC69259E7.pdf 

http://www.rpxcorp.com/siteFiles/SiteManager/0BF995E82CFF591EE80EFE8AC69259E7.pdf
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نتاج إل ديب. بيد أ ن عدد إلقرإء يف جممتع أ يّم اكن قليال وإلوقع  اكنوإ يشلكون إلفئة إملتعلّمة وإملسؤوةل عن غالبية إال 

 اكن حمليا.

فامي خيص خطة غوغل رشكة ولنقارن ذكل مع إختاذ قرإر يف يومنا هذإ بشأ ن مرشوعية إالتفاق بني دور إلنرش و

هذه إل خرية لرمقنة مجيع إلكتب يف إلعامل
22

، أ و قرإر بشأ ن أ هلية إملعلومات إلورإثية للحامية مبوجب إلربإءإت
23

 .

ىل إلرتإبط بني إجملمتعات والاقتصادإت، وإلشفافية، وإلطابع إل ين وإلعاملي إذلي  وهذه إملسائل معقدة نظرإ إ 

ا عىل وسائل إالتصال وإلتوإصل، وإملاكنة إملركزية للمعارف يف إقتصاد تتطلب منا أ ن أ ضفته إال نرتنت وإلتكنولوجي

ىل  جياد نقطة إلتوإزن ننظر إ  إمللكية إلفكرية من وهجة نظر خمتلفة. ويس توجب ذكل إلتعقيد من إمللكية إلفكرية إ 

 بني إملصاحل إلكثرية وإملتنوعة إليت حتيط ابل نشطة الابتاكرية والابدإعية.

ن مصاحل إملبتكرين أ و إملبدعني إل فرإد تتعارض مع مصاحل إجملمتع إلرإغب يف إس تخدإم الابتاكرإت أ و وه كذإ فا 

نتاج معارف  إلمتتع ابال بدإعات؛ وتتضارب مصاحل إملنتج مع مصاحل إملس هتكل ومصاحل إملؤيدين لالستامثر يف إ 

رساء توإزن بني مصاحل مجيع جديدة مع مصاحل مؤيدي تقامس إملنافع الاجامتعية لتكل إملعار  ف إجلديدة. وينبغي إ 

إل فرإد وإلرشاكت وإملؤسسات وإحلكومات وإمجلهور إلعام أ و إجملمتع إملدين إذلين يلتفّون حول إلنشاط الابتاكري 

ىل إلعا يصالها أ نيا إ  مل أ و إال بدإعي ويطالبون بنصيهبم منه. ويف عاملنا إليوم، حيث ميكن إلتعبري عن تكل إملصاحل وإ 

ن الاعتقاد أ ن  نرتنت أ و وسائل إلتوإصل الاجامتعي، فا  إمللكية إلفكرية ال حتمي بأ رسه بفضل إلطابع إل ين لال 

، أ كرث من أ ي وقت مىض، فكرة ابلية. وللملكية إلفكرية ما يكفي من ابت سوى مجموعة وإحدة من إملصاحل

ه فعال يف إلنقاش إلعام إحملتدم حول ، وهذإ ما نشهدإملتباينةإلوسائل لتوإفق بني مجيع تكل إملصاحل 

 إلفكرية. إمللكية

ىل حد ما، ذكل إدلوروما فتئت  إمللكية إلفكرية تؤدي، إ 
24

. ويُعترب نظام إلربإءإت مساومة بني إخملرتع وإجملمتع 

ىل إلكشف عن إخرتإع جديد مقابل إلمتتع ابحلقوق الاس تئثارية ل غرإض الاس تخدإم  إذلي يدفع ابخملرتع إ 

ىل إملكل إلعام وميكن للجميع إس تخدإمه. ولكن إلس ياق إجلديد  إلتجاري ملدة حمددة يؤول بعدها الاخرتإع إ 

                                                 
22

 McGraw-Hill etدعوى جامعية؛ وقضية ويه ، 5112سبمترب  51يف  مقدمة، شكوى CV 8881 05 ، رمقGoogleضد  Authors Guildقضية  
al  ضدGoogle 05، رمق CV 8136 كربايت دور إلنرش ومجعية دور من  ا مخس  هتدعوى مدنية قدمويه ، 5112أ كتوبر  59يف  مقدمة، شكوى

 إل مريكية. إلنرش
23

(؛ 5151يونيو  51، )Myriad Genetics Inc ،569 US _ (2013)ضد  Association for Molecular Pathologyإنظر مثال قضية  
 (.5151فربإير  52) Myriad Genetics  [2013] ،FCA 65ضد Cancer Voices Australia وقضية

24
ىل إملوإفقة بيهنا: 57يف فقريت إملادة  ملي حلقوق إال نسانال عالن إلعايقر إ   بتعارض إملصاحل وإحلاجة إلضمنية إ 

 ه.للك خشص حق إملشاركة إحلرة يف حياة إجملمتع إلثقافية، وىف الاس متتاع ابلفنون، وإال سهام يف إلتقدم إلعلمي وىف إلفوإئد إليت تنجم عن. 5"
نتاج علمي أ و أ ديب أ و فين من صنعهللك خشص إحلق يف حامية إملصاحل إمل . 5   ."عنوية وإملادية إملرتتبة عىل أ ي إ 
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يس تلزم إملوإفقة بني إملصاحل بطريقة أ كرث وضوحا وإلربط بيهنا وبني مجموعة من إلقضااي وإلتفاصيل عىل مس توى 

 من إدلقة يفوق مس توى إلنظام نفسه.

متويلإمللكي  ة إلفكرية ك لية لل

ن هناك دور اثلث جديد للملكية إلفكرية ولكن أ رى أ ن ذكل إدلور هو إس تخدإم جديد أ كرث مما هو  أ اكد أ قول إ 

ىل تنايم الاعرتإف ابل صول غري إمللموسة وزايدة قميهتا يف الاقتصاد.  هممة جديدة. ويرجع ذكل الاس تخدإم إ 

يةل  للرتوجي ل نشطة الاقتصاد إمللموس وضامّنا، وهو إل مر إذلي مل يكن وإرتفاع قمية إل صول غري إمللموسة وس  

ممكنا، أ و عىل إل قل، مل يدخل مضن إملامرسات إجلاري هبا إلعمل من قبُل. ولنأ خذ عىل سبيل إملثال جمال 

 إلرايضة حيث تربز إمللكية إلفكرية إلقمية إلتجارية للرايضة عرب أ ليات إلعرض وإلصورة أ و إلسمعة.

ومن دون عروض فال ميكن جذب إنتباه إمجلهور. وإلعروض تسمح للمس هتكل بأ ن يعيش جتربة فريدة. ومل يعد 

بيع إلتذإكر وس يةل لتحقيق عائدإت مالية من إلعروض. ورمغ كون هذه إل نشطة هممة فرمبا تكون أ مهيهتا يف خلق 

إحلقيقة لتحقيق عائدإت مالية من إلعروض يه أ جوإء مسلية أ كرب من أ مهيهتا يف حتقيق عائدإت مالية. وإلوس يةل 

ليه وهذإ هو دور إمللكية إلفكرية. وعليه، جند أ ن   11إلبث وتتوقف قمية إلبث عىل إلقدرة عىل مرإقبة إلنفاذ إ 

يرإدإت  تتأ ىت من حقوق إلبث إليت يس تفيد أ حصاهبا من مجهور عاملي وما يتيحه  إللجنة إل وملبية إدلوليةابملائة من إ 

مجلهور من أ فاق وإسعة يف جمال إدلعاية. وحسب إلتقديرإت، دفعت هيئات إلبث يف إل لعاب إل وملبية يف ذكل إ

 الاس تئثارية. مليار دوالر أ مرييك للحصول عىل حقوق إلبث 507بيجني 

ىل جانب  هناك إلصورة وإلسمعة إللتان ترتبطان ابلعالمات إحملمية بدورها مبوجب قانون إلعالمات إلعرض وإ 

.  إلثانوي راييضإلنشاط نوعا من إل إلتجارية. وإلرايضيون يف عرصان هذإ مه لوحات دعائية متنقةل وميارسون 

ة من إلرشإاكت مع إلعالمات وجتد أ مقصهتم مليئة بشعارإت إلعالمات إلتجارية وتشلك يف إلعادة إملوإرد إملتأ تي

إملصدر إلرئييس إلثاين ال يرإدإت قطاع إلرايضة بعد حقوق إلبث. وبلغت قمية إجلوإئز إليت حصل علهيا إلالعب 

مليون دوالر أ مرييك. بيد أ ن معظم أ موإهل تتأ ىت من معليات إلرعاية وإال شهار. وأ برم إلس نة  77روجر فيديرير 

ُ و مليون دوالر أ مرييك.  11مببلغ مووي وشاندون  ع رشكةإملاضية صفقة ملدة مخس س نوإت م نه أ برم أ يضا قل أ  ن

بيزن وانييك وولسن وليندت وجورإ وجيليت وبروكرت أ ند غامبل وكريدي -رولكس ومرس يدسصفقات مع 

 .سويس ونيتجيتس



عادة إلتفكري يف دور إمللكية إلفكرية 13  إ 
فرإنسس غري   

 

وإلتحليل إذلي قدمته عن إلرايضة ميكن تطبيقه كذكل عىل معظم أ شاكل إلعرض، مبا فهيا إملقطوعات إملوس يقية 

إمللكية إلفكرية تتيح وسائل لمتويل مجيع هذه وإملرسحيات وإلعروض يف إملتاحف. وبيت إلقصيد هنا هو أ ن 

 إلتظاهرإت إلرايضية وإلثقافية يف الاقتصاد إمللموس.

ىل تناول مسأ لتني إثنتني وهام: ما وبعد أ ن حاو  لت وصف إدلور إجلديد للملكية إلفكرية، أ ود أ ن أ نتقل يف إلهناية إ 

إمللكية إلفكرية إجلديد، وكيف يؤثر هذإ إلس ياق إجلديد يف معلية يه إملوضوعات وإملسائل إليت ستشغلنا يف عامل 

 وضع س ياسات إمللكية إلفكرية؟

 ةبعض إملوإضيع وإملسائل إلرئيس ي

أ عتقد أ ن مثة ثالث مسائل ستشغلنا عىل إل رحج يف إلس ياق إجلديد للملكية إلفكرية، أ ولها سأ مسهيا 

"الاس تحقاق"، ويه ترتبط بوليفة إمللكية إلفكرية ك دإة انلمة للسلوك إلتنافيس إذلي وصفته أ نفا. أ ما 

ظ إلتوإزن الاجامتعي والاقتصادي فامي يتعلق إملسأ لتان إلثانية وإلثالثة فتتعلقان بوليفة إمللكية إلفكرية ك دإة حتف

بتعدد إملصاحل إذلي حييط ابالبتاكر أ و إال بدإع، وسأ طلق علهيام "إلمتكل" و"إلنفاذ". ولك مسأ ةل من هذه 

ايه ذ أ   إملسائل يلزم مناقش هتا عىل نطاق أ وسع بكثري مما سأ منحها إ  نين سأ تقيد بذكر بعض إملالمح إلرئيس ية إل ن. إ 

 إعتقادي بأ ّنا مسائل رئيس ية أ و س تكون مسائل رئيس ية يف عامل إمللكية إلفكرية إجلديد. ل وحض أ س باب

أ و  "خمطوطات فينيان إملزخرفة" و"الاس تحقاق" مسأ ةل مطروحة منذ قدمي إل زل، ويه عبارة عن مسأ ةل ملكية

ةل بني الاس تلهام إملرشوع إحلق يف إلس يطرة علهيا. وإملقصود هو َمن إخرتع إليشء أ و أ بدعه أ وال وإحلدود إلفاص

من إال بدإع أ و إلتصممي إل ديب لشخص أ خر من انحية وإلتقليد غري إملرشوع أ و إلنسخ إل معى من انحية أ خرى، 

ولطاملا اكن هذإ إل مر هو إلقلب إذلي ينبض به عامل إمللكية إلفكرية. لكن هذإ إلعامل س يفحم ابملزيد من إحليوية 

 ل س باب ثالثة.

 هو إلقمي إملعززة إلناش ئة عن لهور إقتصاد إملعرفة. إلسبب إل ولو 

أ ما إلسبب إلثاين فهو زايدة أ عامل إلتجسس وإلمتكل غري إملرشوع لل رسإر إلتجارية وإملعلومات إلرسية. فلقد 

أ اتحت إلتكنولوجيا إلقيام بأ عامل إلتجسس عىل نطاق وإسع وبطريقة مل تكن ممكنة من قبل. ووإكب هذإ إلتطور 

قمية إل صول غري إملادية إليت تس هتدفها أ عامل إلتجسس. ويف إلوقت ذإته يش يع حاليا إنتقال إل شخاص  إرتفاع
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ىل أ خرى عىل إلصعيد إدلويل، وال يعد هذإ شالك من أ شاكل إلتجسس، لكنه قد  أ حصاب إملهارإت من رشكة إ 

إل صول إملعرفية للرشاكت يضعف
25

. 

إمللكية إلفكرية، أ ال وهو حامية إملعلومات إلرسية أ و إل رسإر إلتجارية وتبني هذه إلتطورإت أ مهية فرع من فروع 

ذ ينظر  زإء هذه إملسأ ةل إختالفا طفيفا إ  إليت تعاين من أ وضاع يرىث لها يف إلعامل بأ رسه. وختتلف إملقارابت إملتبعة إ 

طار إلقانون إلعريف وإلقانون إجلنايئ من م  لهيا تقليداي من إلناحية إلقضائية يف إ  نظورين خمتلفني متاما. ومثة إلقليل إ 

من إل حاكم إملتعددة إل طرإف بشأ ن هذه إملسأ ةل، ويه موجودة يف إتفاقية ابريس محلاية إمللكية إلصناعية
26

 

وإتفاق جوإنب حقوق إمللكية إلفكرية إملتصةل ابلتجارة )إتفاق تريبس(
27

. وهو جمال يس تلزم إلكثري من الاهامتم، 

يالء إل طرإف إمل  تعددين الاهامتم هل لن يكون ابل مر إلهنّي، وكذكل لن يكون من إليسري تعزيز إلرسية يف لكن إ 

ّنا رد إلفعل إلفوري إذلي  ن اكنت هذه طريقة غاية يف إلسطحية للنظر يف إملسأ ةل، فا  عرص يتسم ابلشفافية. وإ 

جرإءإت دولية  زإء تكل إملسأ ةل.قد يُنتظر وس يلزم تويخ إلكثري من إحلرص عند وضع إل سس الختاذ إ   إ 

وإلسبب إلثالث يف توقع إملزيد من إحليوية يف مسأ ةل الاس تحقاق هو إلتوتر إل خذ يف إلزتإيد خفية بني إملنافسة 

وإلتعاون. ولقد أ وحضت أ س باب تزإيد إملنافسة يف جمال الابتاكر وإمللكية إلفكرية. ويف إلوقت ذإته أ حضى 

أ مهية يف جمال الابتاكر، وميكن أ ن يقصد به إلكثري، لكنه يصف معوما توجه يفتأ  يزدإد  الابتاكر إملفتوح سلواك ال

ىل إلبحث خارهجا ال قامة رشإاكت وجسور تعاون لتلبية إحتياجاهتا من حيث الابتاكر، بدال من الاعامتد  رشكة إ 

ن مزإاي إلتعاون ال تربح تزد إلعمل إدلإخيلحرصإ عىل  إدالس تحدإث الابتاكر. وكام قيل من قبل فا 
28

. وس يكون 

هذإ إلتوتر بني إملنافسة وإلتعاون مسأ ةل حامسة يف إلعقود إملقبةل وس تكون إمللكية إلفكرية يه وس يةل تسوية هذإ 

ن "إمللكية  يب رشكة أ يرئيس إلتوتر. ذلكل قال إلس يد صامويل ابملزيإنو،  م ومديرها إلتنفيذي إلسابق، إ  إ 

حدى إملسائل إجلغرإفية إلس يا 29س ية إلرئيس ية يف إلقرن إحلادي وإلعرشين"إلفكرية س تصبح إ 
. 
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ين  وتدور مجموعة أ خرى من إملسائل وإل س ئةل حول "إلمتكل"، ويه من دون شك ليست جمرد لكمة. فا 

ما أ ن هذإ  –إس تخدهما ل صف ش يئني  ما أ ن شيئا ينبغي أ ن يكون موضوع حق من حقوق إمللكية إلفكرية وإ  إ 

 إمللكية إلفكرية. إليشء ميكن أ ن يكون موضوع حق من حقوق

ما أ ن شيئا ينبغي أ ن يكون موضوع حق من حقوق إمللكية إلفكرية، فذكل يثري مسأ ةل ما جيوز حسبه من  فا 

ىل جمال إمللكية إخلاصة. وإل مر وإحض من إلناحية إلنظرية، فامللكية إلفكرية تتعامل مع ما هو جديد  إلعموم ومضه إ 

ال ىل إملكل ما مل يكن م وأ صيل وُممزي، وال حتمي إ  ّنا ال تنطوي عىل حسب أ ي يشء أ ل إ  وجودإ من قبل، ذلإ فا 

إلعام. لكن من إلناحية إلعملية ليس إل مر بوإحض، فرمس إحلد إلفاصل بني إلعلوم وإلتكنولوجيا أ و الاكتشاف 

ىل إحملامني، كام أ لهر ذكل الاهامتم إلربملاين وإلق ضايئ مؤخرإ والابتاكر ال يفتأ  يزدإد صعوبة، وخاصة ابلنس بة إ 

30مبنح برإءة الاخرتإع عىل إجلينات
ن هذه  . وال تقترص مسأ ةل ما ينبغي متلكه عىل إلتطورإت إلعلمية، بل إ 

ىل متكل إللكامت وإلعالمات وإلشعارإت من خالل قانون إلعالمات إلتجارية.  إملسأ ةل مطروحة أ يضا ابلنس بة إ 

 كة ما؟فهل ينبغي مثال أ ن تكون إل لوإن يه إحلقل إحلرصي لرش 

ن  وأ حد إلتحدايت إلكربى إملطروحة أ مام إمللكية إلفكرية هنا هو أ ال تفقد إتصالها بعامة إمجلهور. وكام قيل أ نفا فا 

ن إختذت قرإرإت ال تتوإفق مع  إهامتم إجملمتع ابمللكية إلفكرية وتركزيه علهيا أ خذإن يف إلزتإيد ل س باب خمتلفة. وإ 

إلفكرية بشأ ن إلمتكل، سوإء من خالل إلهيئة إلترشيعية أ و إلهيئة إلقضائية،  شعور عامة إمجلهور يف جمال إمللكية

ن إمللكية إلفكرية س تفقد مصدإقيهتا الاجامتعية إليت يتوقف علهيا لك تنظمي جيد.  فا 

وأ ما أ ن شيئا ميكن متلكه فهيي مسأ ةل خمتلفة متاما يطرهحا لهور إلتكنولوجيا إملقّلة حبذق وفاعلية، وخاصة 

نتاج من انحية تكنولوج  يا علوم إحلياة وإلتكنولوجيا إلرمقية. وإملشلكة إليت لهرت هنا يه إلفصل بني تلكفة إال 
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نتاج من انحية أ خرى. ويف حاةل إملس تحرضإت إلصيدالنية إجلديدة تقدر دوإئر إلصناعة تلكفة  عادة إال  وتلكفة إ 

ال نتاج مبا يقارب مليار دوالر وتقدر مدة إلعمل بعدة س نوإت. إ   أ ن هذه إملس تحرضإت فور ما تتوفر ويكشف إال 

نتاج  نتاهجا يف غضون ثالثة أ شهر مبصاريف ضئيةل نسبيا. وقد يس تغرق إ  عهنا ميكن خلرجي يمتتع ابلكفاءة أ ن يعيد إ 

فيمل إس تعرإيض س نتني ويتطلب عدة مئات من إل شخاص وعدة مئات من أ الف إدلوالرإت، لكنه فورما ينتج 

ن ثوإن ودون تاكليف تذكر. وتطرح هذه إلتطورإت حتدايت عديدة أ مام إمللكية ميكن نسخه حبذق يف غضو

 إلفكرية، ويه تس تدعي، مرة اثنية، حتليال أ كرث مما سأ جريه هنا.

ن ما تفعهل إمللكية إلفكرية  وإملسأ ةل إلثالثة إليت ستشغل إهامتمنا يف إلبيئة إجلديدة يه إلنفاذ. وكام قيل من قبل فا 

نه يفرض توترإ  هو أ ّنا جتعل من قامة أ سوإق للتكنولوجيا، فا  ن اكن ذكل يتيح إ  إلنفاذ سلعة ميكن بيعها. وإ 

ىل إل دوية  ماكنية إلنفاذ. ولقد شهدان هذإ إلتوتر يفرض فامي يتعلق ابلنفاذ إ  إجامتعيا بشأ ن سعر إلنفاذ وعدم إ 

غري إملناخ، رمغ أ ن هذإ إجملال إل خري هو وإلتكنولوجيا إلبيولوجية إلطبية وحمتوى إال نرتنت وإلتكنولوجيا إخلاصة بت

 عبارة عن حوإر نظري أ كرث منه إلزتإم س يايس اكمل إس تحوذ عىل إهامتم عامة إمجلهور.

وليس من إملرحج أ ن يظل إلتوتر مطروحا حول مسأ ةل إلنفاذ، فالتحدي إذلي س يوإهجه رإمسو إلس ياسات هو 

جياد إلتوإزن بني إلقدرة عىل حماوةل تنظمي حوإر عام وإع ومعقول. أ ما إلتحدي  إذلي س توإهجه إلرشاكت هو إ 

دإرة أ ية إس تجابة رإفضة من إمجلهور من انحية  إملنافسة وحتقيق عوإئد مالية من الاستامثر من انحية، مع إ 

أ خرى. وابلطبع مثة مفارقة يف هذإ إجملال من إلعمل. فال يعري أ حد إنتباها عىل ما يبدو لكون أ حدمه جيين 

إت من ش باكت إلتوإصل الاجامتعي أ و من إلتكنولوجيا إال عالمية إجلديدة، لكن ينترش إلضجر يف إجملمتع إملليار 

زإء خشص جيين إملليارإت من ورإء دوإء ينقذ إل روإح. فأ ية حصيةل نريد حتقيقها يف نظام الابتاكر؟  إ 

 رمس إلس ياسات يف إلبيئة إجلديدة

عىل غرإر إلس ياق إجلديد للملكية إلفكرية، تغريت بيئة رمس إلس ياسات يف جمال إمللكية إلفكرية تغريإ هائال يف 

جياد أ جوبة ابلرسعة ذإهتا إليت يثري هبا إلتغري  إلعقدين إملنرصمني. وإلتحدي إملطروح أ مام رإمسي إلس ياسات هو إ 

اية يف جمال إمللكية إلفكرية يف ش ىت أ رجاء إلعامل وعىل إلتكنولويج إلتساؤالت. ومثة برإمج س ياس ية نشطة للغ

إلوطنية وإلثنائية وإمجلاعية وإال قلميية وإملتعددة إل طرإف. فأ ىن للك هذه إلربإمج أ ن  –مجيع إملس توايت 

 سواي؟ تامتىش
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سف أ عتقد أ ن إلوإقع يقوم عىل حتني إلفرص. فلقد  ن مثة تصمامي عاما، لكن لل  حتولنا من عامل ومن إلرإئع أ ن نقول إ 

ىل ما تكتس يه إمللكية إلفكرية من أ مهية تنافس ية يف إلهنوض  ىل عامل متعدد إلرسعات. وابلنظر إ  متعدد إل طرإف إ 

ىل الاهامتم الاجامتعي إذلي يصب إلرتكزي عىل مسائل من قبيل إلمتكل وإلنفاذ،  ابالقتصادإت، وخاصة ابلنظر إ 

ن لك من يشعر بأ ن هل مصلحة يف إمللكية إلفكرية يسعى ورإءها يف لك حمفل متاح، وإملقصود هو إحلكومات  فا 

ودوإئر إلصناعة وجممتعات إلبحث ومجيع إجلهات إلفاعةل إل خرى إملعنية من غري إدلول. وال خيلو حتني إلفرص من 

ىل ثالثة مهنا.  إخملاطر وسأ شري إ 

سارإت إملتدإخةل. وإلوضع إل مثل هو أ ن إخلطر إل ول هو إحلفاظ عىل الاتساق بني إلس ياسات يف إلعديد من إمل 

يتدإخل لك مس توى مع إل خر مثلام تتدإخل إدلىم إلروس ية مع بعضها )مع إفرتإض أ ن يكون إملس توى إملتعدد 

إل طرإف هو إدلمية إل كرب، ليس ل نه إل مه ولكن ل ن لك إملس توايت إل خرى ال بد أ ن تتوإفق معه(. وما حيدث 

نفذ، يف وقت معني، عىل مس توايت متعددة. وإخلطر يف ذكل هو أ ن توقف إملناقشات معليا أ ن عدة مسارإت تُ 

إدلإئرة عىل مس توى مهنا )مثل إملسار إمجلاعي حملاداثت إلرشإكة عرب إحمليط إلهاد ( إملناقشات إدلإئرة عىل 

يف إملسار إل ول مس توى أ خر )مثل إملس توى إملتعدد إل طرإف( ل ن مسأ ةل ما ليست جاهزة ليتخذ قرإر بشأ ّنا 

يف حني يرشف إملسار إلثاين عىل الانهتاء مهنا
31

. 

دإرة إملسارإت إلس ياس ية إليت جتري عىل مس توايت متعددة وتنطوي  أ ما إخلطر إلثاين فهو انمج أ يضا عن تعقيد إ 

عىل إلعديد من إملصاحل إخملتلفة، وهو خطر عدم إلتنفيذ، وما هل من عوإقب، ويه أ ن تُرمس إلس ياسات تلقائيا 

ىل إحملامك الختا ذ قرإرإت ال تس تطيع إلهيئة إلترشيعية إختاذها. وخري بناء عىل أ عامل إلقطاع إخلاص، وأ ن يُلجأ  إ 

، حبيث أ حضت قضية خاصة مرفوعة أ مام حممكة غوغل بوكسمثال عىل ذكل إلزنإع إدلإئر بشأ ن تسوية تطبيق 

ذ قدمت دولتا فرنسا وأ ملانيا صاحبتا إلس يادة  مقاطعة جنوب نيويورك مرسحا ملامرسة إلس ياسات إدلولية، إ 

مهنام لصون ما تعتربإه مصاحل إملباد  إدلولية إلرإخسةإعرتإضات يف مسعى 
32

. 

وإخلطر إل خري هو أ ن إلقدرة عىل الاس تجابة إلس ياس ية ال تضايه جحم إملشلكة. وحنن نرى ذكل حيدث يف 

إلشؤون إملتعددة إل طرإف بشلك أ مع. فقدرة إجملمتع إدلويل عىل إلتوإفق حمدودة، يف حني أ ن إملشالك وإلتحدايت 

                                                 
31

 تدبري أ حادي يزمع أ ن هل وقع عىل إلربإمج إملتعددة إل طرإف وإلربإمج إخلارجية، إنظر عىل ذكل من إل مثةل إل خرى 
 James Politi and Richard Waters, “Apple Import Veto Risks Undermining Patent Protection Push”, Financial 
Times August 4, 2013. 
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 ييل: إنظر ما 

Authors Guild v Google, No: 05 CV 8881, complaint filed on September 20, 2005, class action suit; and 
McGraw-Hill et al v Google, No: 05 CV 8136, complaint filed on October 19, 2005, civil action by five large 
publishers and the Association of American Publishers.. 
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فرإنسس غري   

 

وإجه إلعامل ال تربح أ بعادها تزدإد يوميا ويس تلزم أ كرثها، من قبيل تكل إملرتتبة عىل حركة إل شخاص أ و إليت ت

 إلسلع أ و إل سلحة أ و إجلرإثمي أ و إلتلوث أ و إحملتوى إلثقايف، تعاوان دوليا لتقدمي إس تجابة س ياس ية مناس بة.

برإم معاهدتني جديدتني، ويف إلويبو قاومت إدلول إل عضاء خالل إلعامني إملاضيني هذإ  إلتوجه مقاومة ضارية اب 

إل وىل يه معاهدة بيجني
33

دماج إملمثلني   ىل إ  إل دإء إلسمعي إلبرصي يف إال طار إلقانوين  وأ وجهإليت هتدف إ 

إدلويل حلق إملؤلف وإلثانية يه معاهدة مرإكش
34

ىل إملصنفات إملنشورة لفائدة   يل تيسري إلنفاذ إ  إليت هتدف إ 

عاقات أ خرى يف قرإءة إملطبوعات. وأ عتقد أ ن إالتفاق عىل هاتني إل شخاص إملك فوفني أ و معايق إلبرص أ و ذوي إ 

إملعاهدتني اكن ممكنا بفضل عدد من إل س باب
35

، لكن إلسبب إل سايس هو أ ّنام تتناوالن مشالك حمددة وتقنية 

و إلربانمج إملتعدد إل طرإف خضعت للتفاوض مبوضوعية دون ربطها بأ ية مصاحل يف برانمج إمللكية إلفكرية أ  

إل مع. وتعد إملعاهداتن إنتصارإ يلقى ترحيبا من إملمثلني وإل شخاص معايق إلبرص وعامل إمللكية إلفكرية وإلويبو 

وإل طرإف إملتعددين. لكهنام تبينان أ يضا أ ن طريق تكييف س ياسة إمللكية إلفكرية مع إلبيئة إجلديدة طريق طويل 

لول إحملددة وإلتقنية. ومع ذكل ال يغيب عنا أ ن إلعامل مييض رسيعا جدإ يف دربه وأ نه يطرح يف يلزم بناؤه بتعدد إحل

 طريقه مشالك كربى س يلزم أ ن نكرس لك ما أ وتينا من قدرإت حللها.

ايمك يه أ نمك لو وإلفكرة إليت كنّت يف إلقرن إلثامن عرش أ و يف بدإايت إلقرن إلتاسع عرش،  أ ردت أ ن أ بلغها إ 

إلرثوإت إجلديدة جتمع أ نذإك بطرق جديدة وعىل نطاق هائل عن طريق رأ س إملال إملادي ومعلية إلتمنية لشهدمت 

إملائيت س نة إلصناعية ابل حرى. ولقد أ فرزت إلتمنية إلصناعية حوإرإت فكرية وإختالفات رمست مالمح إلعامل يف 

لكها ركز عىل إمللكية وإلس يطرة علهيا و  –ويه إلرأ ساملية وإملاركس ية وإلش يوعية والاشرتإكية  –إلتالية 

وإس تخدإم إدلوةل وإملوإطنني لها. وإل ن يف بدإية إلقرن إحلادي وإلعرشين، جُتمع إلرثوإت إجلديدة بطرق جديدة 

وعىل نطاق هائل عن طريق رأ س إملال إلفكري وإس تخدإم إلوسائل الافرتإضية ابل حرى، وهو ما يتجىل فامي 

 إملعارك إلفكرية إجلديدة إليت ستشلك عاملنا يف إملس تقبل إلقريب. أ ي مالمح جهبات –وصفته 
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 معاهدة بيجني بشأ ن إل دإء إلسمعي إلبرصي. 
34

ىل إملصنفات إملنشورة لفائدة إل شخاص إملكفوفني أ و معايق إلبرص أ و ذ  عاقات أ خرى يف قرإءة إملطبوعات. معاهدة مرإكش لتيسري إلنفاذ إ   وي إ 
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